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 هل کک شکر کر اما



 یدنفاندلاع فسوولتاجم ولزود دار دهع لو

 هلا تع ع یرالا طح ید یرلت رّهح

 قواو د دت وات هت رم :یوافتنا ناتو یا

 . رب دروس لاربا هروریف رام تانعر كوو هل ار وص

 مازملا و تأ هدايز كاهن ايحا ن راو هک زریلب هبد

 فطلو هلع هان : ردشلواقوشمو ا د ات

 هنن راها دهع لو تام تاج تاذهداروش ىش راق هنر انعو

 هجا ویا 2 و ار هنماا تک ام ناف رع

 ادای كع و



 مالعا

 ۳ لج ۳م اسره « یراتدلاطخ کیه زکیدتا زادتنا عرش یلامتهت وب

 .ردكجهدا لکشت ند(همروف)هسارکییاش۶آ_كاهفیح رشبتآ نوا ی دلج
 كناکماو ىدا كنهمومم تبعر طیف + ردقجم راقیح دلج ییا هدهنس هدرلنامز كالبا

 . ردكحمب دا تربغ هنعب رس 92 كا 2 ۳ هدننسز یسهدعابس#

 هارعایس رز هر رحم تههمدقهوب . ردردصم هلن اهمدقم ر ا یا ونع » ماعو لع » فراملا طبع

 ET ادا ادب ندهمروفو هنحرد د كب همدم ر ولی زاندنقف رطیدنفا

 ثحم هصاایو كجهديا ماود هدکمهلبا راشما هدیسهنزغ رار هلا فراعلا طب کی

 ردكجهلبدبا عیسوت ینایرشن یهدنقح تاغل

 کما ناس هطحالم ید هساح اه نوجا تر و . ردم لام رب ,یراماا طح کد

 هب هشق ان عقومەدەننغەروكە ناجم | قحهللا هتفد راثز هحفدلوا دراو تاظحالم و . ردراو ىح

 رد ته هلن تمدخ هنصقاوت ماما ككرتاهدنن روص ليذ ۰ كجهیدبا عضو
 هدصوصخ یهو رارکت هدهدارو ینمزاہ نالوا عقاو اررکم هلبا تعوم تلالد هلع ءان

 SALE ۲ هس 3 تاداشراو تاعلاطم كنافرعو فوقو ن

 اتفوت هما عور جردنم هدب رله یحنح وا و ینکیا كه نعنالوافاضم هنمان «فراعلا طرح

 صاصتخابحاص هدهءونتمنوفو مولعو بونم هتمجهفلتم تابش مارغوربو .رویلیدیارشنو بيتر
 تیوصت و لوق هلا ج تالیدعت ض» قفدتلابندنفرط هردتق« تسهر ک صندهضیتنم یاضعا

 وا زع اکر حسا . رد+لدیا

 اقفوت هناررقم نالوا ذاخما تسدرد هدنقح طخ مسرو الما یتم كفراعملا طيح یی
 ردکعملب دنا بسر

E حس 



 ۱ یدا ن ذلارع فسو ولت ام ول ود تا و

 ّه ردودب رلهب ات نح كل رلترضح

 اهدحو نا اهذخا نمولا ةلاض ةمکا

 -- دلح فک 4

 ۰ ردءدقع وا رک ندنف رط هتل تدسه 9

e 5 N3 دن  

 یسیر هر رګتئیھو یب عو مظا
 هللا صا

 ( یرظا فرا قاسو یدعم اک یر )

E NM 

 یر ر ê ا اط

 ىمەسسۇم تشه فراعل اط یک

 وااو جا مس ا

 ردظ وفم قوقح هفاک

 هدنغاقز ی دنفا فرش هدهسامع رون یس هع.طم تد رح
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 ىلع مالسلاو ةولصلاو نیلاملابر هلل دملا
 اذدمب . نيعحا هو هلأ ىلعو نلسرلادسدم

 كنهنتقرات | نالوا هدنکس فراملاطح
 روصت هسک هدزعامز كحمهعا ری دقت یموزل
 لر تا اتیفوت هنیفز هم دق بأد ن وجم ا كلوب . نم دبا
 مالک دارا هدارو هدنقح قلات بسو یعوزا

 .یدهمهلوروک ل کما

 زوم ۱۰هنیرشنو عبط ك « فراعلا طبع » یی
 بالقنا نوکو . كدهلا هدب هدنخ رات ۷

 ا دا رود اس را وو

 مور قهاشو ىلناش هدین مع ج راب ری

 ثدبا لاکاو دادعا یرلپالقنا هلبوا . ردکوربم
 هدههرخ راودا نالوا بالقا ادم كرارتا هلون

 . ردنسحا قافا ر هتلا ا
 یداعس كقلخ ؛نیسلد | ءاصقتساتیرش خم رات

 تیرح كرکف هبساس تابالقا نوت نالوا لفاک

 4 ځا كي هنهذ تاالش ندنانامأتینسقرت و

 تیقلط»یدصقمكي هبساس تاالق اوا نوت .ردیس

 كن هنهدتابالقت اون نوت .ردكمهليا رسک یتموکح

 تموکح ۰ رد كنا نیمآت یلقع تیقلطم یعوضوم

 هل نمرکح

 هد راصخش ماد را ین دل وارسا ثالاقع. ردنا

 یقیقح یسایس بالقا رب یقیقح . رولوا دبع

 ۳ داعتسا یاس دادتسا

 ۳ رام ها یتخ بالا رب
 رر لقع . ردرسب هلبا لوقع قالطا هسیا یهذ

 .[۱] لکد نوجناقمالغاب یردنک طقف . رد غا
 . ردع تئارح هدناکی ةراج هلوتع قالط

 1 زدم داخ هدصتم و یراعلا طح یب هش |

 ے كزمیسایس دوعسم بالقا هکرد نوجا كنا

 ینسهعا راشنا هدنوک نالوا فداصم هنسهیرود

 . كدهلا دع نسحا قافلا رب

 هللا همدقم رب ی « فراعلا طيح یکی د

 رر یدج کو نوما مزو دا ریدصت

 .ندنتسهام 2 ع هدهمدقم و . لدروک موز

نایدادار ا هدب ودم بتک هدنابوب ,ندشیدلوا هن
 

 هنسأنمم ع کو غاب . رد ندلاقع « لقع ۱ |

 هنسانعم لةم هن مک هتن رد ندهلکو نالوا

 قاط: نالوا كءد قاشوق هد ی ربها قطنم نالوا

 .ردترح نااش یس هفسلذ ك یع تەل .ردشول ] ند:ظةل یر ر هلقع هقااعم ننظاتش هلب | هس امس 4



۱ 
 ت ۷ —

 هکان ؛زکحهدنا ثح ندهددج هیرظن «ندلیواقا

 یامولسوب اعقاو . نوسناوا كاردا هلیقح رده ع
 داراو اد هوم ساک رغ دیر
 هلفراعلاطح هکلدهتیا طقف . كدیاریلس هدیا

 .نیساشالک | نددمش یلعا دصقم قم مت

 هل بت هب نالوا قبال هب هک و د ع

 یر كی هدامدنف هک ا ۰

 : SD ندشدنل و هل ر وض# ین ندا

 ؛ردكح هل دی اط هدنش و هنملع یاحا نوح

 ینیدنلوا رابتخا رالوه نوجما قتلو یملع هک ا
 نیسنلس هلقارطا
 .ردر لعدم ردقحهلل وا شرح لد لع بوش .-

A CTT 

 تناداق  لکد ندر ةف ته

 لتضع ۰ ندا رمت تاخاشعا ول روا
 هدا لع تشش ودا 8 ملعت و

 صخلت یراهرظن كنامکح نرخأتمو نیمدقتم

 هب رظن نالوا ريتعمو لوبقم كلا « كحبدیا

 قامت هدو . رد قج لوا حاضلا هدیدج

 ."ردکحهللدنا تم هدندهولع نود هلتهح

 هصالخر داع هماع راتقرهلوا همدقمهعاخ عیار

 هدو دن و لصحم كئنشر هک وح . زکحهدیاداربا

 هکر هتسیا نهذ ۲ رد ن راب وح قل رط لضف لا

 لصح ینهرخا هحفص کلان كفش یخ وا

 ردق ههحنلک ههحفص و < ناسه | افتک | هلا

 هدیهظشوتمو ۰ هادا راو دا ندا

 ساس .رولوا رادمهحاضرا یلاحیضامارب ز.نیساس

 مان حوضو نالوا كاردا ةياغ هدالوا مات ع

 ی رطوا ی | یمان ضف كنهذ .زامهلوا لصاح

 . ریل هلن دنا نما هلا یجرا قیرط . هما

 ج هد اوع رظن یلاح ساق ع
 بها ریس یملع ماکت یرغوط هلاتتساکر دل

 .نیسلسب
 ما با هد اراد نو هدامالآ

 لیصح لاک | هللط :ردراو تداعرب شعلوا مو

 نامر یحیلیدا لاصحت-ا هما داش هدبودنا

 رانا لوب ۰ راردیا ارجا صوصخ مسد رب
 نایدآارجا هدنونفلا رادنوظقف :رلی اندر ه

 یتسهمانسداهش

 ةدارو .راقح هب یسرک تلاط,یمه نالوا قحهلا

 و بلاط + و تاب و٠ یاسا لآ ملقم
 تر وصو .٠ ردا هداعا هملعمهنس ءراباقءرلا اک

 ظم . ردراو ینعم ر ۰ نیو هدیطاعل

 ناسلو هلبا كمرو هنلاط قرلوا قیجا ییانک
 هکروهتسیا كد : یشر هلا لاح

 هل رلهلاوتم تاعش رضع دع اا

 .كدتیامخ ؛ ۶۱ کانن کوا یملع “هلساس یراق دلون

 ناسا هنو هلتسهجا هداعا "رم الت ناتک ءدلاط

 هلرءدن ایس هدنامدمب هکر ا | فلع رانا یاح
 . مکجهدبا هوالع هدیدج تامولعم هملع باتک

 هلا رامتعا هب ىح را ق رطهدنانصم كملع هسا و

 ۰ ردراوتمصوصخر هعشل هد ےس ر

 رودا هدافا

 ا رطو هدرا هدز . رماس هل دنا نامت

 :ززوب روک ق حكي یزمدن 3 و قال علوم

 مادقا ۳3 E دةم ۷

 ع » كلیا نالوا یشلدما شن هلتف رعم یبهمطم
 ناس ْیتیهام كرا هدنسهفبص شاب ك « فراملا
 : مدیا"نشملسهزاب یرلزوس وش نوجا كمهلنا

 2 ا هدکما فلات فراعلا طع

 ردشلوا روصا دصقم



 ا تبع

 هدوحوم فراعمو مولع - لوا دصقم »

 كجەدبا صخلتەلبا یعورف ونونف لیمکت ین قدم و
 فراعلا طح . ردكمربتک هدوجو هبملع هاكر

 قلوا قوال هتتفص لماک را ر قداص هنا

 لارا لبا یو كنارک باک. هرزوا

 وق ؛یکیدهلا فثک كانهسدق ءوق * ینیدرویوب
 دوحوم ع ردق هل ییدتنا داحما كنهلفاع

 هک هدن راوصوا .كجهدبا هدیز ینسهلهك رانو هسیا

 ندرا یتش ثحام ندا قلعت هملع رب سه

 هربا ًاقفوت هبهبملع یاحتا كرلبدبا قیرفت
 قحولوا لصاحلا هحووب هدلاحینن دنلوا سر

 یتف رعمءراد كملعوا "القتسم و ًاماع هعوحتأه

 هدنفلأتو لکشت كرا: ینب .ردکعم با لکشت
 بک ر نالوا كع دیمظعا نکر ییا ثالبصحم یاحما

 .ردكم دشلداقسطت یرهدعاق لیلح و

 ندنآلوادن هدتفرعمو رع ناسا -- یا دصقم»

 همظتنم هاساسر ین هبنف تاحالطصا و هبملع تاغل

 لکت یقو ملع ناسا كرمدیا بر هدنتش
 لیکشت هیوغلهفنصم رب كجهبهلبا مم هلباینادرفم

 . ردڭكمەلا

 وا ا ا ر را
 « فراعلا طع » ههدنروص وا

 تاک نوه نایدا لامع او عضو نوجا

 ام فورح یتسهاجهسیا راو هینف تاریعت «هیماع
 یسرعوط اهد قحلوا .لمتشم هلتسهرص

 لکت توا لم فو ىلع نابل

 0 ردکح هب هلا

 تدشت هنلثع و فلأت هرکوب هليا كهللا

 یدصقم واهنهد«فزاعلا طبم یی » زمکیدهلا

 هتم رب  دیدخرتا و زکلا ۳ ۲

 هدا « هننف تاحالطصا ۰ هلنشح قلوا هب وغل

 نانو هدزعاسل < هقشل ندقدلوآ عماح یهیعانصو

 . ردقحهنلوو یواح و تاخل ها اب

 .ردقجهلوا یو طب رب هلحوازج نکن

 هد یلامقتسا ur و یسضامهمدا فراعم

 مولع - رلسهل دنالالدتسا تح ینحهلوا هلو

 قیرفهنیرامسف فرح + هعیدب تاعانص.تاسدا
 ۱ . ریایدب |

 «یدهبولقسن | »هدنررلن اسل یدنک كهسیغماوقا

 21و نیو فراصلا طح یرلکدد

 < رلادبا داما یملع . نصها داحما ع رارا

 مت یاهقاوو قتياةح اقفوت ههمیلس یاحا

 اهد یرانوناق هرلنوناق ینائداح هللا اصقتساو

 هلا قیرط و « ندا دننو طبر هرله رظن ىلا

 يتو اشا ندب رافو ۰ هیراقوب نایغاتتما

 .ردهزاتیاملع نرتک هدوحو تفرعم "هلساسر

 یسهفظ وو تمدخ كل « فرایلاطحم »
 وجم رب ینامولعم نالوا جردنم هدهینف تافنصم

 ر ۰ كمهلیا قیفلت وعج هلبا یلقع قیرطو یتطنم
 هللا یلقع قیرطو یتطنموحم رب .ردقمالپ وطهرپ
 نودم هدهدوحوم فا نوت مدصقم . مدید

 هلش رط كمجس « كمهللا قفلت ینامولعمنالوا

 تامولعم ونوس ۰ كمربتک هدوجویلک بکرترب
 ببر رب طقف ۰ كمەلبا عج هدرتارب یهقرفتم

 ا طو قط

 نیودن هليا قیرط وب ی « فراعلاطبح » یی
 .زرودبا فیلأتو

 زب_هتشیا



 هتصخت ۹ ےس

 «ینسهروح كشر نالوا لعافمضا ندو ا ثح هدلدنس هیمسآ هح و كرا هدهحارد

 نوجا مز مساود صوصخاب ۰ ردهفیطو رب كما
 ٤ رددب دج رمعآ ر ردیب

 .ردثداح ربعآ رب ۰ ردهمجحر ر فراعلا طبح

 )Encyclopèdie)éدa ا رفا رف هک و و

 یاتسب .
 « فرامل اراد اکو لوا اهد یدتا

 ردشغلوا عضو قرهلوا یسهجر

 عضو ب ر وص و کیا .یدا شد

 اف رح کا یدهبواقیسن | ا ردعفل وا

 كسا و

 «ایدب ولککنا » هجان وب یەو قاشا زما

 ر فم ف ودان ناو ۾ ردنشلا نیک

 هلطفل سولکدد نالوا ت ۱

 راتش نادوا ماعت و سرد و م ۱ با

 8 » ایده « نر هسا نفر

 . زد

 ۳ یک مکی دید هدی راقوب « هحینلیدا ههر

 كعد « فراعلا طح » اب « فال او

 اهد یربمعآ « فراعلاط.ع » طقف . ردا باحما

 1 ردقفاوم أاهد <« ماه

 ۱ هطاحاهروح ںیح ی ا را هکر دمولعم

 عج » هحینحالاطصا هسدنه . سد هش ندا

 هدهواستم دام ندهطقنر نئید زکر یطاه

 . « ردحطس نالوا عفاو

 ندهرتاد یهدنربست < فراسلا ةرتاد »
 هطاخنا "هدلاح يه : ردلکد هس كه ةر اوا

 . ردیوهفم طحو

 هروک هنناس كسوماق حرانش تبولوا لعاق مسا

 . ردنوحمالق هتمسا ندتفصو ا یهدنرخآ

 ریش gE یم الوط ۰ كعود رود

۰ ۶ ۰ 

 ند ردصم رود هراد اذ

 هلقاتجلا. ان" هسرخا بولوا كعد  نانالوط

 ابو هر ناال وط هح دا لاقتا هتمسا ندتفصو

 عور :هدزعاسل . ردشعلوا قالطا ه اد وات

 هطاحا یرؤمأم كحهروک. یرلنو و یروما

 دو و وا رول ه 8 اده یثابم درو اک دەل |

 ا ا
PT) 

 عو رب بولوا تااغورلصا

 كب ه 5 اد هدست هس ص ینمه هب هست اسا 9

 . ددشه وا قالطا هرتاد هراهل ییدولبا هطاحا

 صاصخح .كماظ و ماط ۳ هکر د هلتسانم و هم

 از نا صلی ر نایزج هلیرابتعا یبیرادا

 ۱۳ E مق یکیدهلبا هطاحا

 هل راتعا .ینئاظو. هبدلب روما هکیک هدلب ةرتاد
 . ردکعد لح نانلوا دید

ESقشم ندرود  

 دوش راد نالوا لمعتس هدرز اسل هن

 ا یک اوراد:  تیحالص ةرباد
 یسدلوا دودح كن هغظو و كتحالاصو ذوشیخد

 هماظ و و تحالوو دوش هک ردکء د ی ونعم طع

 ردا هدافا

 هراد . رو ا ظا اساسا اد هصااخ

 a كما رود .الوا نوحا كمل هل وا

 دوح وم e هکمزال قعلوا نیعل طرح ۰ مزال

 ردا نبعل یطوح ۳۹

 طح یسانعم كليا كندراد هکردنوسحا كلوب

 ازم

 یشدلوا ی راح ردو هاروا

 ۱ ناسا هلوا

 هدب بوت هد ی ربمع) هکلف را ودم هت ۰ رد یہ

 یرلرود هدانضف كە وام مار

 ۰ ردخهل وا هه سا هراد هب راکر ګ هکر دهل رابتعا

 | . رددعاش



 س له ت

 ۳ ۳ ۳ ء
 یسەلصحع کردیا دل ون لںدلعفر یا ددرود هراد

 هد یقتح كاطع ىعل ٠ ردگء د طرح ه دنففح

Eهاب وب ا ا من ف ا ردنا دلو  

 ؟ یزعا قتح

 و سه ای مراد هک رویلوروک

 یتسم هوامس ر E ليدو

  NFکت ی رعد و 1 هد ره ۰۷۳۹ ۳

 ۶ ت

 < هراد ء لک دهطخ شا

 ردحطس 8

 ردطخ 7 طرح ۰

 .زرول و هبوا یرضاح ناو

 هسانعم طب ینهرت ادهدن رنى فراعم ر اد یدمش

 یرفزر هدر ۳ الا یفزاملا س ۲

 ۲ ۳ دو ا اب 0 لمف .ز همهزوک"

 "او یمانلا هنر اد ی راقم کن وجت

 . ردندهطاحا طرح هلن ردع طرح )هک

 . ردهنسانع«تكم رب وح یفارطا كم هنسا ر »هطاحا

 ندطوح یدهطاحا یک ییدلک ندهطاحا طبح
 هم هه

 رد قتشم

 قم اس وتو رک ورک یاس رە روک هغیدنلوا

gpa ER E 

 فا رعا هدس وماق هدیسانعم كط وح ۰

 تل نالوا ظ وحلمنوحما قمور وف ی رالامو

 هلا زوک ابو قالوق ندقازوا ینکعهلک ندهر
 هنفا رطا كالع یرافدنللوب ندنفای.ررداسرف

 ول ردوب هتشيا.رلرد | بصن رلتیش كحهدنا ا

 اهن مرز وا قلوا لع رار هلا هفالع ر

 ہل طراح ندطوح هراود ینا هرس نالوا

 قرلوا ببصم كب كسوماق حراش.ردشهلوا

 قلوا زجاحهراود هدهجشرع 1رظن هنکیدتسا ناس
 او اخ هل رامتعا قلوا طفاح . رادج هاب راتعا

1 

 ليزا هر وک هانعم وب . رای دنا قالطا

 ۰ ردراود نالوا رادام 91

 ندع تراصا كرل داف e هب هوالعوآ هن

 ا

 و عور یراودالعاب هنس رالب هدننمض ا

 . ردشعلوا ریست طوح هدهنسب زد

 ۱ ٩ یتالوا ها طقاحو ریس ظنح
 هدهطفاحم و قرهل | ققارطا كر رب

 باود كرایودب هک ردندانعمو هتشیا . راروللو
 رادامآرتاذ یتفارطا كر یرافدنل و ك-راشا ومو

 هد یه اکم ی راکد با هظفاحم هجمل و قرهداش وق

 . ردشعلوا را طاح

 هقالع ندط وح نالوا ی هت شرا

 قع اشوف ىفارطا كرر هظفاحملا لجالهاش رط

 6 ار و يال هطاحا هتساسم
 یقارطا كنهننن ر هلا قیرطوا هتن كرهديادرح

 هرادتسا هطاحا ینمب . ردشخد «طاحاهدنکمر وج
 .ردمزال تربصب نوجا ظفح .ردشلوا ماهنماقم
 ماع یسشرپ هک ردشمند ماع ٌهطاحاینیم هتمزالم وب

 . ردکءد یمهطاحا كم به و

 هام نما طبحم هکرولوا كعد یدمش

 هلتهجو . "رولوا هدهنسانعم طفاح یک ییدلک

ha »ندا تم هطاحا یراعم «  

 هنسهتکن ماع ةطاحاو 1 رظن هنسەمەلباەدافا ینهوهفم
 «ف راعلا طرح هقرهلوایسهمحرت یدهب ولقسنا / 3

 هدیراقود .ردححرم هکر فراعلا ةرت ادیرب مت

 ا فراعلاطبح ایوفراعلا ةرباد یکزمکیدید

 ید ولقیسنآ نیفأ و« نیمدقتم . ا یر

 راز د مولعلا عداحو یر را نالوا ندنعوب

 . یدا
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 دو ید رب كل هدفراعملا طح

 ۰ رد مه سما 4

 اغلا یبنرت كراتغل هکردقو تجاح هنا
 ا قلا هکو لاح ۰ رونا وا مط ھل ےس ہ رص

 Seal تادا اا ماط ر دابو ندواو

 یراتفرح هلبا یسقر كنوصت نف . یدلوا روج
 ی رلءو وم هدنس ر افلا ده اتم و نالوا تبال

 ردییعا نابع یو هدها لوا ؟ قحەلوا هب

 تغل نالقا دا ل زلف

 راهک ندا ء دن هل. اهروک ذم یورح

 رب اله رم هدنساب فلا اقف و هب ه٤ دف هدعاق

 ر یمسر فا یدد ات کود لاح . یدنا

 هکر دقوب یسهننعه تمه راه دتوص) تولوا ی

 ة ناسا هل وا ساسا هما رک ك رلەلک

 ۰ ردمزال یداما نارق 3 یطف هدیابو

 سا دارا هد ها لوا نوحا كيو

 رەت | كما هظح الام ناس هدنقح یب 77

 كنالک قجهوا لخاد فرامل طع 0

 .ردكحهدناناصت ید ر ر قیقحل نهال« یل ر

 عو ییا كنەیبرع فورح ہکردموەم
 .یاشاا مظن ۱ ی م : ردزا و :یعطا

 ك احم فورح هدو هکر د ینایرس مطن یدحا مظن

 ندن راس ایفل مطن رای اکینیفعدق نانلوا نظیدجوم

 دوو هدنسامفل هکنف نکلا دعوای

 ببر ون هنیرلفرح غ:ظ.شضءذ:خ.ث نایالوا
 ۰ ردعع وا ه ۶ هت اړ هرزوا

 مول وم یدعا مطن مکیدهل | ضرع یذخأم

 ؛ ردوش هرزوا یینردل وا

 ف ع س نم ل 2 ی طخزوهد ج با

 ع نض.د حاد ت ی و نم

 یرللصا كفورحنالوا ردق هنف رح (تر)ددمطن و

 ۰ رد ی رع فرص ر لد ال وا هرک وص ندب 1 «یاکنف

 هحزلک هنسسه افلا مط كا ۹ہ مع فورح

 هدهسر و هجا قفاوت هب یدحا مطن او كنو

 ۰ لکد قهاام شک 4 ردا ندمطن وا هس

 ۱ رظن هب هدعاق و . ردشفلا اتفوت هب هدعاق رب

 نوح | ثءهلب | لش 4 E ندمطن " یرلف رح

 تب راقم هدف اس ۰ تققاوم هداطخ مسرالوا

 . رولل وا تراعر هن رلساسا ترواحم ا

 كح هديا تقد هنقسطل تروص كن «دعاقوب

 زروروک هل وش داهسا رولوا

 ۰ رد یصا كن ا>ه یفورح نوت نا

 , ردا IE TEES علوم 2 ۳ کیا

 ۶ ندفلام هدیدجحا م ظف ارنا

O E a تفرخ 
 هل زده ریآ هب ینابفلام ظز لوا زدن داح | كي هطش

 د شم وروکم وز

 نالوایمع كنف رح ت مسر هنس الا
 هیس کد ناس هدیرافرح ءاخ <« ءاح

 .ردشمل دبا رصح هدحاومسر هدیابفلا مفا ۳

 ( لاد ) رح لاذ ینه هس ىع ا

 . ردوا ادا هلا یلکش

 هد كرات ون هحینلک هناز هللا( ذ كتاب ) لاذ

 لاذ قرح از هلتهح و ۰ ردراو ج رح براش

 و کر كف رح

 كلود ود ع ناز ایمر فرح اد اسماخ
 دشمهلوروک موزلهنسرا رکت هدینابقلا مطن نوا

 ی و ند و ایات



 ۸ دک

 .جرحجم تنراقم هحنحوم هدعاف یاس. راشم رنک

 یفرح ( نیش) نوح ینیدلوا رب زر ان

 فرح (داص) امان ؛ راشماعوق هینابغلا ظن

 هدعاق زکیدتبا عضو ؛ رد ( نیس رب نلاق

 ك(نیس) یقوم ك ( داص)) هدینابفلا ماظن هحینجوم

 هدلکشر هی ا((داص)(داض)فرحاعسات . ردود

 تحاح هتس دارم ثكمسر نع مات هنساط وا

E 4مو جد رضا هام  
 نام ددعا یی نایک وایی کا ره

 هدیدجما مظن توا . ردنرواح زمكيدەليا
 ها داضهفام عم .ردهدنف رطتلا كداض فرح ءاط

 شا
 مطن نوجا ینیدلوا ینبع 7 كف رح ءاظ

 . ردشلدا افتکا هلا لکشر زکلای هدیافلا

 A )7 ندنف رح عایق رسنع ندا

 ردراو تراقم هدهجظفلتهدن ءاط

 ( نیغ ) یم ه رواحم موزلهحینجوم ضهددعاق

 یلاتما هدیفرح ( ناک ). ردشاک یلکش كنق ردن
 رشع یا . رونوروک هدلکش وب عطلاب یک

 هلیسهرص یدحشا مظن هرکوص ند ( نع)

RONقزل رد | باق  O 
 یل دلوا ینیفخ كن وص « فاق ) و [ یدا

 ( فاک) هحنجوم قش یحنکیا كن هدعاق هلتهج

 ٌ ردشع وطر هابسو رص هد ناف مفا یرلف زخم

 هنسهقالع تر واحد رکو ص ند (فاک) ر بشع تلات

 یرلفرح ( نول ) ۰( مه ) + ( مال ) ینم
 فورحاقف وتهب هدعاق رشععیار : ندش# الهه

 هب یال فورعم مظن ندیدحا مد ھر سع

 لقا هلهحو یيدلدا حاضبا یر ندراقو

 ۵ رص ه در دما مصل م رک وص ندقدنل وا ببر و

 هکر لاقیرلف رح ( ء )۰( واو ) ۰( ءاه ) هللا

 كنیرع یابقلا هلا هرصوا هن ییسط هدرانوت

 ۱ . ردشعلوا جرد هن ام

 یافلا ًارظن ههضورعم لوصا یدمش

 كابا نالوا ستقم ندیدحشا مظن كنیع

 : زریاسهدا سر هلهحو وش یروص

 نم لك ف ع ط ص ساراد ح ترا

 . ی و ه

 عضو هطق ههیرع فورح نامز دعب

 1۳ ۵ هضم فور دوشدبا
 كرەلىدىا هظف اڪ تار د هح دا اتوا

Aهرب ك رالکش رسهطق رلفرح  

 تارو هلروصو و شلدبا عضو هنیرلناپ ايو
 حالصا ر

 ا ا هحووش .ردشمنلق ارجا
 : ردشمهلا باسنک | یبرضاح لک یکی یلکش

 مزال تیاخ ندنرظن ٠ هطش

 صف ل لر ارددخ حج ث ت با

 . ی وه ن مدل ال ق ف عع ظ ط ض

 سار و اك تقل هس ع تاغل هتشا

 . ردشهلوا جرد هرزوا

 ندقدلوا فرشم هلا مالسا ند راساریا

 یرلکدتنا لوق ین یر یامفلاهرکوص تدم ر

 نوما فرح ترد نالواص وصخهن رایدنک تقفو

 a رجب
 هلبا هطقو باعا یرللکش نالوا قفاوم كا

 انزوا هدعاق كرەدأ قرت ندرالکش و

 همالاسا ید رلکرت .رد راشم هل |ج ردهنف رطتلا .هنمای

 . یرلافلایدنک تدمر هرک وص ندقدلوا لخاد

 ەد4 سل أ زلتتج | هطفاحم ی راف رح یروطدن و



٩۳ 

 یافلاکیدتا عسو كرابلاربا هدرلنوا هرخالاب

 )ال وا ص وصخ هترلناسل:رلش«هلب | ل وق یی

 هروکذم یافلافامم یب یراق قا ما
 . ردرلشعا لاخدا

 )یک کی کی دس | صیعهد راقود یدمش
۰ e ایل 

 ۱ ۱۳۹ )وحش !تلم هما ب سهام
 هک اچ ج

 هدینالا مظن كران و 3 . زرووروک موز

 و هحنحوم نههدعاق ؟ قحهلوا یسەر یرارب

 ندنسکناه كب هد هح و« فو رحی رلع# وم 2 را رح

 یثاب فا كرانا

 . ردىا اضتقا قلوا

 ناید سرا و لاک ! هاب ر وص و عدا

 نال یتسد ص كل راتخا هدیراعلا طرح هک رداضلا

 . رد كحمدا

 یاوه فلا رابع اش

 a ط آو

 یز س

 ؟رح ۹۳ یراکدد

 یاب یر هدفراعلاطیحم تاک ندا ادا هلا
 9 سم 5 کک ۱۳ ی یو
 توهاد  وص لدول مکه ۰ ردکحهد |لخشب

 هدنف ط كوا كقرح | هارامتعا ج ع دک رت

 هکر دکح هلک ۳ r ا

 هدف 3 . نوتنلوا ققاوم هب هدع اق

o ۱ ۹ 5 2 =  “٣ 
 هنخادل وا زود  سس هک نرم ك 0

 رظن هییط بر . ردراو یلکش چوا هروک

 علا ی راباب(ا) و(۱).ر دد قج هال درص

 الردم: واع . رد رهن هب يه

eaeندز 1 36 راتاص £  

 ی راماقههدیافلا با 5 ل لیوا ءا .ردشملا
 ۳۳+ ر تحتسااه

۳۹ ۰ a ۳ ۰ ۱ 

 توصل یی ردا اید | فہ ه رل وص ندا

 (ۋ) ابار( ق )الا (ق) اس۰( ف )ال واهروک نا مم
 هدیاگلئاوا كرلذرح و . ردكح هک یراف رح

 زارا هدمسرر سس رب د جا 3

 ۱۱ ا
aم“  

Eات  
 ی ر ر

 هکنوح ۰ ضەدا رد ا هن راع وم

 یس وص تم 2 یه كقلا هد رام مس ولا

 ی اص (:۱) 6 یمه هطح الام ناع هل . رد یول

 ۰ حک ۱ ۾ 9 ۰ ۸

 دو نلدق رح داد یسد رص ك اگ نایراساب هد |

x 

x» + 

 یف هدش اس رود هسرمشز را نخ
۳۹ 

٠ 

 ر كد ادع ید ا شلدا ء لاد هد وح نامز
 ےس ۰

 ۱ ۹ ها ۱ اب ۱ ۱ مح .۱ ۸ 5 #

 دلج ینجیا درولب دا ل یدج یج ی

a 5 1 ۳۹ ۰ ۰۹  

 شع وا رحى و حط یعههرو و9 ا سا هدنردد

 ر 8 ب ےک اس ب وا رداض ٤ راو

 ضس ەدياەدعاسمەلر اهن ۱ ما 9۵2

 تلفعر ار

 و و .یدا

 ۴ هاب ها عطااب
۱ 

 هل یمهمر و صخره رش اتا د .یدا

 ك«ەا بلج یتقدرظ ,هج جا تم وخ ېد ا

 ؟ i ندلا یطاسحا وارد

 ھه

 قف وم هر سا ۰ هدامهل ها

 رغ ناطاسو

 “|| سم ۳ ۰

 دف ` ات ج ت 0 قلطم صاف باج . شا هحهلوا بها

۳ 9 ۱ 
 یساعد ناسە ا ببصت هدیلاج | E e) E EF دهع 1

 ق هل | هلل | ی 9 ۳ ۹ ۷ ۹ GZ ۹ ۱ ھل
 اسم بم * یو - دا و 8



 .اهدح ونا اهذخا نمولاةلاض ةمکا

 . ردقلوب كملسب

 . اغ تھام

 یا ابحع ۲ ز هدنسش راق E 2 یدمس مع هلا لڪ e EEE یعضصو ف رم

a 29 دل ۱ ۱ هاع م ۶ ۱  r:مین هماع ۱  

 ب ج ی مع ی e گو طان را ر اعضو هد یرلهلک تمالع هاب لع

 کارا ندا كنحراش سوماف ؟ یدل وا حو ترا ا ر ا

 یالعاو لحا ت روش وا مام ثنا هحو یی ونعم طاہرا SAE كرلەلك و

 ارظن هنناس كنحراشسوماق .رو دنا نمدخ هراس

 هکهناق ولخم . ردهنسانعم ےل اب عیام» لصالا مع
 لجاتاذنالوایدجوم یقالطا اع« ردیهلایاوسام

 . ردیبم هنغیدلوا هلیسو هدنلالد کملس یالعاو

 عمو هدا لع هلا اع ار ظن هب اسب قوا هتشرا
۱ 

 < شعلوا قالطا ماع هئش نالوا هلیسو هکمایب

 شل وامضو ودخآماعندماعنوجم این دلوا لعلب و

 ماظن هقیقلایف ۰ رویایدیا ماهفتسا ینعم ر یک

 هکر وا ی ول لع . ردمدقم ندع لع 4

 هدب ر و .نیسلم هلوا دوج وم ( هاتسن ةمدآ )ماع

 طقف , رال قلوا ذوخأم ندلاع رع هدوک | .دولشالک آ یفیدلوا طابترا رب ندن رظن ٌهط



۱ 

 بس ٩6 س

 ترطفناسنا .لکد ریخ ؟ یه واهدنف رعم ماظل

 . ردشل و یملع لوانداع قرهلوا یناحمایسهمش

 ۱ بو هدلاحوت ٍ ردشم روا ید لوا ند سس

 هماعند ع لکدء ع ندع مضوقرەلوا س وکعم

 هلوا هدهققلا ق . یدیا ردبا اضتقا قلوا

 ناسن اقرهل وا ی اج | یسهب رطف تعط ین .ردشلوا

 .ردحورنوناقر وب کن وج . ردشل و یملعلواندرلاع

 . هد نادجحو  هدسش ؟ شو هدهر  طقف

 عضو هدهداروب ؟ یکد ندقلو ید نادحو

 تمکحر دلو هن , رول رتسوا هک
 قلو لا كما هډو درد کو
 توا ؟ را ملک هده اعمر ا  ردندهدام ر

 ادس هده 9 لع . ردڭكمد مدل مدل واضحا

 کو و ندکدنوروک هدیادحو ۰ ندشدلوا

 كجا عضو مسا رب هبیونعمو یاس صا و

 اف ول هتسهدعاق هبمسآ و كش هدنصوصخ

 .كئشر نالوا یسهقالع دغا تایدام اک |

 هاسروص كمهلا سامتفاوذخ|یتمسا كنهن داح رب

Aرامسا نالوا نرو هاش او  

 .ردرلالد نالوایطو هرخ الابنکیا یتط هیاذن

 « هنطاب لو كملع

 هدهاخم ؛ رد رمگ ِء ردقرف ی ی دارا كلبا

 نيستا قلعت ,یهاظ 2

 N ندر ر ینانداح _ یایشا کیدا

 ندش ی ەس است تافاو نا رد قم ربیا

 عحو قرد 5 ؛ رالشاب هللا قرف ندب رکیدکیو

 هد رسل تیادب ۰ ردا نابرح دا ییواق

 . هننراتهدعمو ندا هطاحا :ی ایدنک راتاسا
 یرف اشا نالوا یبهفالع هدارز دا هس رلتامح

 ر « تمالع رب نوجا كملب قاط « كم

 نازی کک ما سح یوزل كعا عضو تاتا

 الاح یدمش ۰ یراهراع ینادتاو طمس لا

 و شا لا هو یناتتا وقت
 ۱ ی O را

 ناسا یتح + هااوح . یدنا قعاب قیراب

 . ردشلوا مقاو ینداع قعوق ناشن هلو هل
 هلو وارا و نالوا رقرف دیس هكا

 نالوالامعتسا نزع ا قمریآ ؛ناثنو نالوا ع

 E N ی
 .رو دا تمدخ هحاضیا زار ییحم و سوماق

 ییرلانعم كرلەلك نالوا ذوخامندنسهدام م ل .ع
 تاش رعآ ضعل زمغردلوا فقاو هددرصییدر دلس

 . ردهدّسهام كج هل هدباتینوت یزرکف هدیابوب
 ° ر

 ه دن رله رعت كنم رهلک هملغ ¢ رع : هملع هله زا
1 1 5 

 «هغاش ری نالواهدقادود تسوا » : رود هلن وش

 . روند هفلهرس نالوا هدنفرط رب لوق ىلع

 ایام | هتفش یف قشیا هماعو ملعو لغ هب لاق

 ردصم هدانعم و هانتحف ماعو اہ اح دحا کوا

 اذا ( ندعبار باب ) لجرلاماع رولوا

 ملع هل حف كنع سوماقهس . «ةملع هتفش ىف ناک

 را

 كل | نانو تمالع هب هتس ر )هدف رعآ تنسهلک

 كللا قیرو قمرای یغادود تسوا كمدا رو

 . رولد « 4

 ناشن هروک هنغیدلیشالکا ندرلف
 رده رلانعم

 ۵ رعل وش

  هفنراب نالیحا ابو ناول هدقادود قرهلوا

 «ملع ۰ هملع هد هجش رع هقشو نالوا قرف هلسو

 هدهغمرا قادود هلا هحووا ییا هملع

 هدننايمتالک نہرو هس ۾ ردشعل وا قالطا ماع

 هنبساصم هفراف تفص « نامن و نانو هدس وما



 بس" تم

 9 ) )یره همال ع۶ ماع ء هم ولعا همالعندن|ت الد

 هرزوا قلوا رادم هرو هدایز ر اهد ینخ

 ییده رز ەدە تاحالط صاكنما وفا ینرع یایوروا

 هل رط لش هدودنا-_هنل نت نالوا ا

 هکنوج + مکحهدا ارجا قیقدت رب كجوك

Eریا هلوا تحح تحح ر هدیاب و هد  

 تف زعم 3 یلس ۳ ) Sclens D هلع

 هدهحند .

 .رد قشم ند ردصم « ۶0۲۵ »

 1 ناسل تیرق-زااس یلصا ه كن هک وب

 ا ki « کنالوا كعد تە رحمو یاس

 Kay J) یسانعم كجا تەدءكمەهلىا

 3 و (* )« 6۳10 » دشهسیارلت و, رد راهک

«Sk1d »كط ك وص وب . ردقنشم ند رلظفل  

 ردك ء٤د قمرات یسانعم

 ند اهدافا

 یذخامكنسهگ ع هدتاسا كوس کیا هتشدا

 » هم واءا « و هن اس « هعالع » ۱

 یا 4مالع و

 هدرالوو روند هرونسو لنصف نالوا ه نشد ضرا

 ناخن

 . ردهتسانعم هاش ء هدن زو هک وحضا

 هکرونس د هب هرانمو لمم نالوا توصنم نوجا

 مع RNa رولوا موم لک: اد صمم و تم هس

 ی 2 ترا کیا یخدو

 هلن تحت <

 ۽ روند هرونس نالوا لصاف

 روند هن شن یکهرانمو

 کیا ) ووتید. هفاط اقلطم لوق ىلع هغاط نوزوا و

 نالوا هدشاهو نوت .( نوجا ییدتا

 رلرد !نوجا IER هکر ون د هب افع

 ناخن ريما قاحنس « روند هغآ مس اب هام هار

 . نوجما یتیدلوا راهدرک» رس رتاتص یارتاو

 یغیدلوا زی اعم) روند هنن اشي دو دمس كدعاج وموق 3

 لیم نالوا بوصنم هدرالولو

 قیرف یهووا

 روند «غاحنسو .

 اد
 لالدتسا هاسویخد و هدننزوهنامز ( همالع )۰ (نوجا

 هل يحدف كنبع ( ملع ) . روند هاتو پا نالوا

 . ردهنساتعم همالعو لع یدو

E 

 ا رب نلک هتسانعم ناشن ۰ قیراب

 . زویلیشالک ا لزوک كب هتروص و عضو بس
 .ردیلسو A یفد ارهكملعهدهحکرت
 هب هدقلو ۰ ردندقلو كمل هکمدیا ش

 هلا قلفا هکكعد.راک هنسانعم قلوا هدز 1۳

 رب هدنصوصخ عضو هدهدند ی زا هک مت

 قوا نوجا كملی
۲ 

۱ 

 اعفاو.د وح وم تدسانم

 ردمزال

 هدهد یل ل ما هلا یسلک م اع ہدەجح رع

 2 اتداع . زروب روک همان تمماشم رب اظل

 ؛ رودا قرف رلفرح ىج ر زكلاب ؛ یک ینیع
 ۱ 2۶ ۳م
 3 ںاع یر ۰ راو چرخ برو هد رلهرا طو

 دزه یرلکدد ءارتب ناع كتا رق لها یرکید

 ۰ تن لک کیا و ر لت اشم ردو وب اظفل

 ۵ راتل راتشم ی 2 ند رطن سه تک

 ٩ ۰ ردلکد دعا یعلو

 هدننب رکفهلبا سحهدننبم هلباملع« هقیقط اف
 هکر د راوترسانمرب یتح«هطب اررب و ر یکی نیدلوا

 وضو انا با نوتق رب مه
 وجا . ردبسانتمهلب || جرد ماع

 کوین جا هلا ملع 2 ریا هل دنا لو یر

 ۳۷ تاشن ندو هدهطقفل تدسانم

3 

 ن

EBاعم ی ۵ لد رطد هطد صو كاع ۱۳۳ و  

 e 3 قمالغاد هد هخ رع ) ۳ ۱

 .ردتقد ناباش یماشم هنس هلک یک

 ءزدهنسأنعم تهالعو ناننهدیراف مدقدبیش ( ۳ )

 < e وا ےب ا كتف رعم یشیلک

 = یک مکیدد هدي راووت



۰ 
۲ ۰ 

 یدنفا نیدلانع فسو ولتساحم ولنلود تنطلس دهع لو

 . رویلیدیا رش هدن رلهباج تحم كنرلترضح

a a a a aا  

 ردددقمع وا ۶۸ رج ندنف رط هبملع تلیهر

 یسید هربرت تئیهو یو مطان
 هللاا

 ( یرطافراعم قیاس ۰ ینوعبم اسلک قرق قیاس )
 مس س س ی س ی ی ی س

 ا ر
 _ ىچ ۈچ ھو وی وک

 یرشاو مبباط

 رد ظ وه یوقح هفاک

 هدنعاقوس یدنوا فرش هدهس ایعروت r یسهعبطم تف ر

 ۳۴۳« دن



 مالعا

 نالوا شمل دبا رادتبا هنیرش هدنتحت یناونع « معو لع د قرهلوا همدقم «  فراعلا طیحم »
 هثدنا وا رشن و عبط راهمروف نالوا كحءدیا لیشت یمسق وو كحهل با ماود هندعبام كمسق

 . ردقج هنیلق میزو "ةوالع هفراعلا طيح

 یه قرهلوا هدهعطق نبع هرکوص ندقدلوت ماتخ یبط كنيرلج یجنرب ك « فراعلا طع »

 هلا تافل قجهولو کی هرلهوالع وشا و كحهلدبا رش یرل هوالع فراعاا طيح هدام یا

 لصحتم ندودب دح تاققح و تایفشک هتیرلهدام تفل دوحوم هدن راد نالوا شل دا رش كرنا

 . ردقحهنلوا لیدنو جرد هدناز تامولعم

 هدننسهدام بآ « هدنرلادتبا كرا سرت نانلوا ذاا نوجا قمالارص یراتفل هدفراعاطیص

 . ردشعلوا ناس

 و شل زا ندنف رطیررح رسو ی صو مطاب كوا [ دخت هبط تالاقم نانگ ولو یلاضما

 : تاعاطتفا

 ال شب فا سا
 تك ۱

 دوش م لعف 2
 هن وص هک تر فرح رح

 یدانم ادب دی ردصم صم

 بکس ےسا ° a لیضم مسا تس

 یحالطصا بک ۳ سا تراشا مسا ا

 ی مس ۰ فراعلا طع ےک یمم ردصم 3

 هکهلم وش < لام : نامز ےسا رعب

  (هدیوفل ممق)تراشا هنل دت كنسانعم كن هلک ۱ ناکم مسا نس

 ( هدیطیحممق )تراشا هن دش كثحم س تفص فص

 ...ردكجمبدبا جرد هدنتبا كدلج یج ر هراس تاعاطتقا



 تن
 .كلبا ۰ لکش یجنرت» هدابفلا |

 نوجا دقت یلوط.كتوص هدتنارق || ۰ فرح

 ترد « یرادقم فلا کیا . وطوا شیدا ذاخا
 یەت كنو اما : كنا دم ؛كمكج یرادقم فلا
 یرادقم فاا ترد هرزوا صفح تاورو ےصاعتئا رق

 هدنناسح دعا || 41 شا هرق رک ] ردقفلوا دم
 لجزا : ردیمالع كنجر روت | :

 هنا وا لکش تساق 1

ت الع هزا رم نیطرش هدم وجت ردا راسا
 زا د

 ۰ ردتراشا هر

 “ناھن ا فلات رقص

 : ردنا كل الد هراب ندهعبن را ضان

 تدا اا

 ا هل | تیثبح چوا ندنف رج | هدبدا ع

 (۲) هل رابتعا قلوا فرح رب ندنرلفرح ابفلا (۱)

 كم هل | نر TS ندهلکر یتعیهدنساشنا كرل هک

 ندنآ ودا تعب قلواان فرحر ؛فرص ر ه دن صا

 هلکرب ندمالک ء!زحا ( ۳ ) هاتهح قعلو تادا رب

 ۱ . هرزوا قلوا

 کر بر دراو EE ولرد ییا كفرحرب هداشلا ,

 كوضوت یرکید هرز آوا تو
 وداق اوج وم نالوا هرزوا قلوا للدار یسر

 هلع ءان ه ردتزابعندن وض ی دوج وم قسقح كف رحرب

 یر : ریلیدبا تح هاهجوییا ندفرحر یغد هدانفلا

 هدتقلخ ماظن ردح ىك و ى د«ناتنوشقا# رح

 هدنناتک . ردمدقم ندنلکش یهدابفلا ینوص كفرح
 .نوجمآ كلو .ردنا مدق هنن وخص یلکش كف رح هسب |

 ندنکش كقلا الوا هدارو هللا یرابتعا ابفلا هکرد

 برعیکینیداوا هدیناربع : کی هدبا تجشندنت وصیت

 لند زر یمسر « هل زابتعا طخ فرح و هدنسافلا

 نالوا حال هتسیدنک : بولوا. ذختم هرزوا. قلوا

 هاتجنوب , ردفرحرب یهسر, یا نا ریل چو لد
 هذاىشلا هک لاح .اردقوب ج3 وف ر ص وصخم تا

 لبلد هسبس ر زکلاب فرح ر هدعاق نالوا زبتعم

 كما لداعت هنر رز لیلد هلا توص . ردقلوا

 ییوتکمیبر مه «یظوفلم توص مه فرح .ردمزال
 « كنفرح فلا هدنسابفلا برع ةكوبلاخد ,ردا هداقا

 قلالد هوص ر درفنمو ص وصخ یک ولن راس

 «لکد هل | یسایسم هدانفلا ر وک کرد نوجا یغیدملوا

 كنفرح | هکمرو هتسیا كعد .ریلیدا رک ذ هلعا یمسا
 مدا الثم . ردراو .یلولدم ترد هدنساشا ںرع

 یغیدلوا هدنرلهلک (۱) سا .(۱)لبا«(۱) با 7(۰ )

 یه كرلتوصو هدنناقتشمهلایرلابفلنیتالو نانو یک

 برع «هدلاح یغیدناوا صیصخت رالبلد یرتنآ یرتآ هنر

 هکر دقوش .ردشهلوآ زا رب هل فرح زکلایهدنسافلا

 كأ قرف یرلتوصفلتخم کیدتاتالد هدت اتکو طخ

 - قرهلوا هدعاقر یراح هدنطخ مس ر هلک - هرزوا
 ۶ مچ

 3 رو
 ی ي

۴ 3 7 = 

 ء۱ ,ریلس وقهبمسر ا رر هنتسوا

 ندام فورح 1 یایرا فورخ نف سم 1 اقا و

 هنشاب لشاب هدا نالوا فرخ یجرب هدافلا كر ەد |

 هد آ هبلع ءاس و رلشعا دع ندنآ وصا نيم هلن دنا ظفلت

 ab | ی اقسقحم كملع باب را هدهسیا راشع وط مبا هناکر ح

 هنن رای دنک نت وص ییدتا زارا فرح فلا هکر دثب اب

 ندرلفرح نان ولو! ریبعت تا وصو نالوا یف رار صوصخم



 بس ۶ بس

 یک اا اكن وس دا برع هنن ردیسجمر و یر

 تماص هلا 0 فلا یرلکدتآقیرف هس ددم فرحو

 ندنجاودزا هلباهنک اسفلا تافرحیرکذبد (ء) هزم

 هد زمظفلت م زت هل رابتعا ت وص ییدتناتل الدكن اه لکشتم

 هس آهن ىمىق توص كفلا PE E i .ردقو قرف

 چیه هدنرلازا .ردوا هدكن ام یج ر یهدنطنل ا

 ۰ (با) | ۰ ( لبا) | يک كنو . ردقوب قرف ر
 تاص ررب هنشاب یلشاب دی رح ۳ < ا
 فارع هکر دق وش . هل دیادع هدنمکح ایه تولوا

 قرهلواتماص یخدهدنسابفابرعیک یغیدلواهدنسابفلا

 كلوب هکرددوجوم (۰) فرح رب نلیریو یمن هزم
 . ردهدنحرخم زکلاب قرف ندرلفرح تماص راس
 ف رخ ناکه رکو ص ندان داس هلک بان هکلصاف «هیلع ءانب
 ردتماص هدفرح ناک هرکو صندن ۲ یک ینیداوا تئاص

 هتئاص نالوا یتحال اکا یک رلفرح تماص رتاسو
 ظفلت هروک هن هکرح فرح نالوا عضو لد اکو ایو

 تهاص هدنت اتکو طخ طخ ںرع ہدتققح ءا , ریلی دبا

 اورو ها رلههمسر 4 0 رح نالووق هت رلتسوا كرلفرح

 نالیزاب هننرطس دوس هدنرلت اتکو طخ كنرلن اسل
 < لکد هلبتهح تمدخو توص قرف ندرلناص فرح

 شع وقهنتسوا كفرح اه . ردهلرابتعا مضومو لکش
 هل دا لاخدا هنرطس تكي هلک اه

 زدرب هدكنسکبآ

 ینرعهلبا (۱) فلا نالوا فرحرب تئاص هصالخ
 :r (ء) هزمه نالوا فرح ر تماص هدنساشلا

 یمن و تیک نیو

 تئاص هلا فرحو . ردقو تبسانمر وص

 رکید ھوا اا تیس اتم یهدن

alیشر  هقشب ندتسانم یهدنشارایاصفرح فلا  

 هللا: فلا یون دا برع نکیآ هلو .تقبقح «.ردلکد
 ردراشمتا داجما ساتتلا ۳ نایاش هتقد هدننب هزمه

 : رویلیدبا فیرعت هللوش فلا هد (رتاصب ) هلجزا
 وهولصا كفورح ا ردفرحر هکفلا »

 فلاو .ردهفل اتم ندن ۲.۰تاغل و تالک “لج

 نو نوت

 ۰ ردیتسال

 ..نالواهدنزل هک (ال) و (ام) . ردهنک اس فلا قیقح
 ۳" رول وا قالطا همه اک ۱ هدقدلوا ك رحتم .یک فلا

 اوه قجیلوا نک اسو مر یجیلوا كرحتم راک زور
 فلا هده هزم ًاعسوت هجیهاکو یک یغیدنلوا قالطا
 9۹ » : رول وا قالطا

 ٤ كرا نالىزاب راد هفورح بیع یتسه و

 هدب دح و فی رع و .رولوروک هدنسهلج ناه كئحاسم

 ۱۳  هدرتم فا ورد کیا هدهجرع ًارظن
 فلا نکاس كويدا برع . فلا هزه « تلا
 کهدزعاسل هلبا یرابتعا فورح نف فرح یرلکدید
 (۸) کهدنرلابلا نیتالو نانو ۰ ندنناص (1)
 . ردلوا كتناوص «ردلکد یش رب هقشاب ندنفرح

 فیرعت هلتروص وب كفلا

 < مروک هتسنکرح هسا هزه نيد كرحتم فلا

1 

FFEیر نلیدا ظفلت هل روص ترد 2  

 ؛ زرویمهروک هجو رب قیقح هدقملل وا دع فرحر

 زارب هکنوچ . لکد یرافرح ابفلا رلنوت
 نلش د ه زمش هدنساشا برع یک زمکیدید لوا

 ردنک اس هتاذب یک رلفرح تماص هلج رکید فرح

 ردا رر

 هدقرحو .ردفرحر نابلوا یلوص هنشاب لشاب یعب

 ینوص «ردبآ كيرحت هتوصمفورح یک رلتماص رئاس
 قق هداش « لکد هدنلاح اف ر خالا

 نالواقحال هندنک هسيا هدنا وا تن ام . ردیآ نیعل و

 فرح نالوا عوض وم هک بتوا او كتناص فرح

 ندندنکهسیا هدنکوص كلام . ریل یتوق كنهکرح
 هلا ساتقا [۲] ینتساوصم كتي اص فرح نلک لوا

 بأم < تاب  ثعاب الثم . ردا .تانا یفتفرح

 هالب . دوف E هرلفرح تماص نالوا فوقوم

 ایه < هسیا رله زمه و 4 یک رلهزم یهدرل هلک ییاثماو

 ك رحتم ینعی هدهفق و لاح یک رلتماص راس نلک هننرخآ

 هدر دق یرلقدلوا حا ها رعا « نامز یرالقدملوب

 وش . رلردلکد ا فلا رار هلقل وا نا اس

 یسهلوا نك اس كفلا نوجا قلوا قیقح فلا هدلاح

 نک اس هنگ هکنوچ « < لکد نفاک یطرش

 ه ريل هلاق تماص هن قرهبمهل وا قیقح فا هدهد ر وص

 ندسوماق هجرت ۱]

 7 800016 هجزسنا رف.یسهصاخقمراقیچ سس[ ۲1

gr age با a7 

 تولندینی 



EE 

 لاح :یفیدنلون :نونم تماص فرح.یهدنرخآ كنا
 هدتققح ن ونت .هکزولور وک هسیارولوا كج هل دنا. قیقدت

 كرەدياقيرفت ندایه یکهدنابقامفزح یهدنرخ كنا
 هام و شرح واو كا لیکشت ایه رب یکی هدندعبام
 هدتقیجب یو هدكناجمو طقف .ردقءاای فرح كابا

 یسهلک « ما » الثم ..رونلو فرح رب نک اس هن

 نژمدآ ةا رولوا قحهن وقوا هلا نون نعل نونم

 هدلاح ره فرج ن یکه دنکو ص كن هلک هکریلیدما ملکت هب د

 «رخو ادتبم هدهرابع 48 هجنلک هارعا . ریلاق نک اس
 فوصوموتفص «هلافاضمو فاضم ؛لوعفمو لعاف

 مقاو هدنرخآ كن هلک هلم رابتعا هکرح هروک . هنغیدنلوب
 یمدنلیقام فرج كو هددتفیقح كاذكت رف نالوا
 هقشأب ندکمهلا ذاا اد هب اج ر یکی قاسآ ندا

 همدا یسهب وصنم هک « مدآ »الم من ردلکف نیش

 هام وا یک هم و آر هل دنا ظفلت هدنر وص

 یک (مهد)و «(1) هسیا یظفل مدآ .رولوا شلدبا غالبا

 كل وص تن هک هلا باعا . یدیا ترابع ندایه کیا

 ندنساحم مهد یمیدنل و یلغاب هل وا م نالوآ فرح

 . ردشمهلبا لیکشت ینساجم هم رب یجنچوا قرولبریآ
 هزه_.فاا هللاهرقف زمغیدلوا شعآ لقت هیراقو

 كج هل دا هسي اقم تاعل اطم وش زمکی ددلیا ضرع هدنقح

 هدنسابفلا برع هکریلیشالک ۱یقرهلواشرصكب هسرولوا

 دمفرح «ردفل ات ؟اصنالواهدن رل هلک الوامقیقح فا |

 یهدنرلا را :هدطخ مسر ۱۳۳۹ )نعي ءردفلا نالوا

 فلا هد هزم و تماص فرح هات هساشلا

 هدهنسکیآ هدشا ابو هدننتم كنسافلا برعو شد

 یغیدنل وا حاضیایرب ندراقو هیلغ ءان . رد نکلقا لد

 هکر حتم 2 زی یهنک اس فلا هدهجترع هللا هجو

  ر دشب راق هلب | هدو دم فلا یعل هلا il) 3 ( نالوا

 ۹ "الصا یر. در ام

 یهداشلا . زدایمرب « ردتماص فرحرب شی دا تب رحت

 ' م ردیرصانع «یل وصا دل لایه لکد | ایه هسا رافرح

 هدن للا كرل هلک هدنطخ ےسو برع کراو ردقوش
 زککیدروک هدنرواهلک لا لامعتسا فا قمح

 ندفل | قیقح هل | همه ء رد هزه لکھ فل | تا ءاص و قیقحرافل | 0

 يه دښو یقیق .فلا هل ایم و مش ردا ن بکر م

 هلا تثاصوب یرکید

 فقوتمهنسارحا یلوص للحم رب كزاب  یربدش 94

 هللا (۲) فرح یهدنرادشا هاک نوجنا ی
a ۴كفرح دما اجهو ٠ نشر دشيراق  

 هج رعالثم.ردشخا مدرای اکو هدیسابتلا هجطخ مسر

 طقف « روبلشاب هلا فلا هدطخ

 (ء) هزه لکد فلا رر قیقح فلا و هدتقیقح

 OEE re سفر زمکیدد هحتف هلا

 ' لیکشت یلعاف مسا
 1 هنن رزوا كب هزمه هحنح وم هدعاق تقو یغیدنل وا

 كن هک هدرب دقت وب هکریلک مزال كل دبا عضو یدم فرح

 . روبلوا مماق ی ایه (۱۰) هنماقم فرح یجنر

 هدن رکوصو هدنرله روا كرل هلک هدنطخ مس ر تبع

 یهزمه نلینید هکرحتم فلا يک یغیدابزای ًاضعب

 زب هدظفلت هروک هنشیلپزاپ هلتروص .کیآ یه كرلەلک
 هام" وسایل برع ی کد زب ؛ زا همهدیآا قرف

 لوصاو هنسافلا برع 4 ریلسهدنا قیوفت جوک كب

 AT) یگ تیا نارتقا هدم فلا هزمه ا

 مس یس هلک بوآ

۳۹ 

 تک ننوتو أ .رداهر ترابع

 ءروبل وا (6) أ 2 یتسهکرح فرح هحتف «رولل وا

 همض « رویلوا (1) ۱ هلا ین هر رک

 هلع ءان ۰ رول وا ( ۱ ) و هجنا ۲ یس هل رح فرح

 | یخداطخ .هروک هنفیدنلو سبتلمآتوص (۱۶) هللا ۲
 ه هزمه مه هفلا قبقح مه هلتهجو قرهل زا هدنروص

 هللا فلاهزمه داراهاک یییعهدرب .روبنل واقالطا فل |

 رب یرلفدلوب كن وسبدا برع یبس كنسهمهلبا ادتبا
 تاتو .ردیسهلوارذعتم ادتباهلا نک اس هحنیح وه هدعاق

 قیقح ۰ هلب | تفلا تام ییعب تل , انس هکردنوجا

 هزمه ی رلکدد فل | كل رحتم زامل زاب هدن رللوا هلک فلا

 راتنناص ۰. ردلکد یرغوط .هدعاقوم | هکوب لاح .. لب اب
 نانلو هدنل وا تان هلک . . رد ك رحتم هتان هلع ءانس و كز

 نانلو هدنرخآ ای و. .هدنسهروا al ا قیقح هلن نو

 فا رحتم .ردقوب قرف چیه هدننبب .یقیقح بفلارت

 ید هلوا  تداع قلب زایهدننر وص : (ع) .هدهدن رللواكي هک

 هع وقو نسابتلارب سه هدن رلطخ مسر#ل راف رح هدلاح وا

 < ةد راوص باو + یسەلک بوا الثم .تفووا ..یدبا. ز هک"

 .یداریلس هل زای العا كب. هدننروص باء ینیهلکر بج از



 سس 6

 « هئس انتغل | برع ف رق یهدنتت 6 زمه ەل قیقح فا

 2 بول وا رتعم هدهم انس هنا هر وک هنظفلت برک

 . رد قوه زمه هدب رل ابفلا كزتو ىس راف نالوا ذاوخ امن دابفلا
 و ف

 ۱ EN Ce (u) | ربا رب هلا ۱ هدرلناسا وت

 ردنا رر یکیتیدلوا هدنرلابفلا نالا یرلفرع
 نددم فرح هلا هزه ي ک ینیدلوا هدنسابفلا فرع

 ۳ ره گر ردلکد ایه ررت

 هد ۶ 1 NES ردا باج این

 RS دوحو هدن روا زع 1۳ هنس زم کلم

 لافان رخ قرقوآ هدنرلادعا راک کوو
 بیرغ: كن یسهلک توآ الثم . روبلوروک ییدلیدا
 عبط كناتسل . روشیزاب هدنلکش تموهب قرەلوا

 هنف و رح ل وصا كروت ٴ ا ل وىق یرلالما هل وت

 یتگاص (6) ا. ضهلوا یساجس هت هدزب . ردریافم
 رد می هندسه دعاف + گو یسالما درب  .«زدزاو

 ندرلبل هبکیتف هرلبرع ارب هلا یلکشو یمان قرح |
 هب یرغوط ندیرغ وطلاق اوب طقف .ردشمهلل | لاقتنا
 : نویمارا لکد

 ترابع ندهکرح فر حج او

 ا

 نویدنه تح نوینایرس ۽ نوطب

 یابفلاو یاب یابقلا ) .ردشلوا یراج هل رلهطسا و
 «فالآ هدهبنایرس هفرحوت .( ٹعجاص هن رلهدامیلیع

 ال! هدهجنانو < فلا هلا مال سک هدهیاربع
 یسانعمو ردکنم للصا كنەلكو + رلرید ( ۸۱۳۱۵ )
 هف رح" ىج ر وا یهدتسافلا بع .ردكعد زوکوا

 هده وس دا برع هح وو «هحنلک هنهج وكنسهملش د فلا

 ؛رولیرتک ندتفلا تلم درت کب رده امر نعرا

 دع هتمست هجو یسهمهلا تف)ا هلا یھ فورح ناد

 تقدلوا كا هدا روب .ردەمرب بشقاب .هبحو و ك رویلیدا

 یهناوص ۱ یسهلک فلاهدوا. هکردرا و : هطقن رب كج هلب دنا

 . قیقدت "یو < رد سا رب شل ریو یەنلکش | ..هسقو
 هدقماط دا هاشا هکر دمونعم 3 ردیسهطقن .كمهلن |

 یت وص كتيشرب اي .ىرلەجىلشاي كرلەدعاق نلیدا تاعام 1

 . ردكمتک هنقرط لشع و هبنشت اب كم رب ویسااک ۲ هلن ادیت 1

 فا یخ فامروو(م لطف هوم هغی اکا

  بسانملا:كمهل | هیمست هلسوصیدنک .ین [یدیآهنولوا
 اس نیتال ن .یدیا رولوا

 طق , یلیدپا ,هبمست هوا فرح 1 هدنسافلا ك

 تكفرح لوصا نانلوا ذاخا هدنزلابفلا كرات اسل یاس.
 هداشلا اک وس ندقدنل وا داحما اتغلا ۰ لکد هنن وص

 زدشلوا قی رط تمرب و مسا .هنطخو لکش كف رخ

 بر .: یدیا یرورض هلت هتشاب یسهلوا هلوو
 رب کت رصحتءو صاخ هتندنک فرح ا یهدنسافلا

 زا را ردلکد لیلد كوص

 9# هنر کیدید تنوع نا مرد لکش

 يوو قو دوم هدقطن طقف + ردراو

 هثنتسرو لکش یهدنرلافلا ںرعو ماش د |

 هدیایوت هکر د یعیبط هح دیک هنق رطك مرو ےسا هرو

 سوب ی تفرحوا یث طسب كا قجەلسإي

 فلا نشا كنو ار هتتتنکب یھت دوجنوم یمسا و

 ر دقت ثانساملع نايل هتشيا . یدا كمرو هنفرح

 ىا تن )اما فو برع روک هتراتیمخ و
 هتفرج | نالوا فرح یجرب هدنسابفلا هک نالوا

 بّرعو شا ریو ئان فلا هاشرط هیشتو لشع

 رب ندا یوص اق رب

 2 ردشعا لاقسا هدننر وص فلا ریدعت- ول هدهنساشلا

 هننژ و و زوکوا (۸ ) ی کش كفلا هدنطخ هکشف

 e كن هناسل یاملع « رزکب

 ع ۰ ردف وطعم هت انمول

 ES هل وا زعأر یدک مر هديا و ی

 كيمتسا یر وتص تلف رح صعب هدنسافلا کشش اعقا و

 ك(فلا) الثم .رون زکب هنکش كئيش ییدشبآ تلالد
 ( 9 )یلکش (نیع) «لئاع هنیزونبو زوکوا یمسر
 یراشیدهد(ه) نروص دآنب) «ردمام ءزوک
 هیشت يرلتا كرلفارح وا هلتهج و . ریریدک ۲

 نمهبدیا دانبتسنا هکلب" قتلوا مضو هلیقت رط
 دید رب یک | مسق ۱ تان کا

 ىلج هل وا اروم هدننب 00 هللا یرلیسر

 یجنکیآ هدننسابفل |هکسنفالثم .ردقو تپاشموتسانمر

 4 هب نالوا ن یمساكفرخو یلکش كب( ب) نالوا فرح

 (۸۲) یلکش كنفرح (ج) نم ةۆ كب ييههوا ,نم
 ( تهلاکا) د « هدننب :Cy نالوا یتسا تن ها ا

 كاد: دنشه ر آنقدر تلد كلوب هل قرح
 ردقو :تماشم "سرو کش

 : هایه فورج . داران کیتف ا و زدندلسق و لج ٍ

 ناه هدرلفرح زکید ۰



 كج هلبدیا لوبق یسناسایرلهمریو مساهلیا وی رطهیبشت
 كع دزوک وا هفرخ یجنرب یهدنرلابفلا هدلاح و هسلوا
 ر ردیا هدافا ییسانعم رونو yT یا ۹ نالوا

 یدیا ردا باح ا یرل 4« هل | صیصخ میسا ی هک

 هدایز لا طقق .ردهاشم هنزونو زوکوا یلکش كفرح

 هلبوا یر ر رایلاکیف . رزکب هنیزونیو نوک
 لوصا ر هقشا لکد هایش رط دش یک یغیدتلوا نظ

 رابتعا هت زج ندلک هقرطوبنب . ردراشقا هیست هل
 ی رج مکج هبد قیرط همستر نالساپ هلا

 عاطتقا . زروسیروط بودیا لامعتسا یتسکع كقرط
 هد اتک ییهلکر كعد عاطتقا . ردو هتشا قاب رط

 زارا هافرح چاق ر اب ور ندشاب « نوجا راضتخا

 لیمکت یخد هدملکت رافرح و هرخالب . ردكمولبا

 شلندبا هبمست لک هللا یئزح قرهئوط یر كن هک
 هماقا ین رح هنر یماع كن هک ر هلع ا . رولوا

 ی زج يکیمدلوا عاطتقارب هب یرغوطیرغوط كاملا
 دع سوکعم عاطتقا عون رب هدكعا هیمست هلا یلک

 قجلیقاب_هلا رظن ر نرد هش رلابفلا . ریلس هل دنا

 هدنسافلا هکننف هکرولوروک یقرهلوا راکش ۲ كب هسرولوا

 ندهاک رب ندا ادتا هلا فرح و یمسا كفرحره

 هدایز كا شالا نیب هدیرلسا كرافرحو ردترابع

 ۲ ردشعلوا باعا ندر هلک نالوا واو فو رعم

 رایل هکیتف : هکریلس هل يدا مکح هللا لالدتسا ندوب
 فورح نوجا كمربو مسا هرلابه فرح یکەدنرلابفلا
 یر هاکل معتسم و فورع« كأ ندیآءد هل رب یه ندایش

 .ردراشمهلا همست هلتروصوت یرافرح كرهدیا باتا -

 ءدهلا هزمه یسهک فلا نالواهنسانعم زوکوا هتشیا
 تە ؛ شارو یان فلا هفرح و نوجا کیدەلا

 هکر ب ندا ادا لبا یفرح ب هک یسهاک ( تب )۰
 كرلفرح رکید.ردشمل وا راع هب (ب) هدوب ردهسوت ام

 فورحیخد راللرصء عدق .رددلو به هدی رلهسا ۱

 تمجارم هلوصا وب لوا ندرابلهکینف هدست یرلاب
 كنفرح فلا هدنسابفلا یطبق الثم . یدبا راشعا

 هد یطمق مدق .ناسل موحآ : ۴۶+ موحاآ ) یا

 هد قر چیر نیس چ
 ( قاپ هنسهدام یلعبق طخ ) هدنرلطخ دفا كرابطبق

 یرلهرکوص .یدیا ریلیدیا زاربا هلیا یمسر :تشوقو
 نالوا فرح كالا یمسا كشوق .« .یخد هدنرلابفلا

 هنر دامشالک ۲ هکر دق وش . یدلوا مع د فلا .)

 هفرح نالوا لباقم هنفلا كرلل کبتف رار « هدوک

 ر یناکش كنو یمسا یراکدرو
 شم اییمسر الوا طةف « راشم | مطو هلا هحو وا

 كفرح نعي . ردرلتهطلا هراهتسا ندش رب یرلقدلوا

 روص كم زك هنر نداشا قاکش هداشلا

 ییدلبازاراو مسرءهدنراتباتک مدق یدنک « هف رح

 ثمر و مسا هف رح . ردرلشهر و دآ هلا ایا كيش

 < شماملمالشاب ندنمسرولکش هدابفلا كفرح نوجما

 « شماملسارآ هجورپ هيد رو زکیهبهن مسرو لکشو

 ندبرغوط كئيش نالوا شا دیا دیلق یمسرو لکش
 تکرح هللا قیرط كمءلا هراعتسا نمسا «یرغوط

 «ردشع هل وسلوا ندهلزایفرح هکنوح راد شا تیا

 فکر الو تاکو + .ردذمتقم قوس ندشاتک ملک

 یرلت وص كل هاک هکرد هرکوص كاو «شمالشابهاقش رط
 ص وصخ ےسر هفرح سه كرەلىدىا لىلح هایش فورح

 تباتک نایالشاب هدنل وصا بیکرت . ودشا دیا داخ

 زا ای «هبیرغوط ندیرغوط اب كنايشا میطلاب هسی
 ترابعندکمهلیا زا رباو تابئا ین رلسرهایش رط هقالعو

 و سەل زاب كرل هک لوا ندرلفرح هبلع ءان ؛ ىدا

 كلك « ردشملوا هل وا هکل صاف « هحینل وا | تروص

 ؛زصهنل وا  داعبتسا یداخا كه رط نمعهس_هدهدنسهل زاب

 LEY کب هش
 ت . ۳۹

 1 لکد هلن

 .-دنفوا ین ام نشست کره اه
 ك رلکشوب < لکد ندنرلکش یهدابفلا ید هدنمیسوت

 . رولو« ییبط كأ ءدب ندنرللصا هدایشا .

 یکولم طخ ابو فلغورهیه رلبلرصم معدق « الثم

 یدنک ی غی ( ) هوش یشوقهرق هدنرای ای یراکدید
 مدقرصم كشوق و 4 یدیا رلردیا زا را هلا یمسر

 هد رللل هکمنف یک نو ۰ زدم وحتآ یمسا هاشم اسل

 تقو یرلفدالشاب هغمزاب یلالک هلبش رط یناعم مس

 قاب سر كناویحو نوما قمزای سهل زوکوا
 ےسر یرزونو هدنن ر وص كلم رتن وک هلس زج ناک ايو

 داعبتسا یرلهمهلا تکرح هلل وضا كا افتک | هلا

 مسز یتسانعم كب هلک دت اتک هرخ الاب + ییربلس هنلوا



 فو رح عب هاب وص یهلک هدبولیدیا كرت قیرط كغا

 یسهقلوا :قیبطت و فشک یلوصا كمهلبا زارباهایسایه
 میسر كفلا یعی .دكزوکو ا هدساتک لکش یجرو

 لیل یرلتوص تلناک تروص وش نالوا یطخ
 یتعب .هتسیجرب ندا فورح ناولو قرهلوا یسهحت

 فل | هف رحود قترا هنرزوا یبهب دنا صیصخ هتفرح |

 هدیایو .نملل دیا ددرت چیه هدنهجو كتسهل رب و یمسا

 دانا. فززج رو زام شوص

 هفرحو نالوا لخاد همانا نوح ارکوص ندقدنلوا

 هلنا ۲ هدشعلوا صیصخح یلکش كزوکوا یهدتاتک
 . ردیسهلتسم شمه رز ویمسر كن هاکرب هقشب نایالشاب

 E ES هرلبلرصم هدرا کیف .هصالخ
 راضخا ایو یلولدم كنهلکر ب ندا ءد هلا فرح

 كلولدم وا ندنلببق هست هلا یلزح یلک دارهتهزوک

 هف رحوا ی هو و رلیدهل ازاربا كرهدا مسر ییلزحرب

 یرالکش ككرلفرح دک تیک ..رلیدربو قار ا مات
 ندنرلیلصا مسر ك هدا ففخت ق وچ كب هدتسد طخوریفت

 قورح -هنفام عم ۰ شما دعا یخ ندلخ
 نالساپ یر سر كن رالولدم نونجما كمهلبا زارا

 و لاخلا وم . ردشناق قزهلوا مان هاتر حوا رلهلک
 (؛نیس ) هللا ( نیع) قح .

 ییدتبا تلالد تان رل تاپ ا ل ا یرللسر كاتن افرح

 هجو و هدتسانمو تهماشم Sate واش

 یششنمو لصا .كطخ هبفام مم. ریلی هديا حاضیا هلبا

 نوجما ینیدناو ناصشزونه ییاعالطا كخ رات, هدنقح

 جت هفرص تقنقح قرهرانر وق نی یه بیم

 . ردلکد نکع هدی.رشاعن:لامت تاتا لاپ ك“

 ۳ ی .( تعحاصهنسهدام یبتفیابفلا )ج
 او ج .ردهلنوا هدهدزب « ریلی دا هدافآ هاب | وص فرح

 € دی: بو نالوا کرت طخ مدق :

 ندنتوص.(۲) فرح و اعقاو ..ردایم هلنوص ینعی
 یخد یتوص (هن) هدنماقم ([0) یهدهجزسنارف ادعام

 كنبدنفا ضاع بيج ندزع ويل اسل طقف

 ها هحو کیدا هجوو ردبق هد روض 7 هنافقا و

 رایربا :نوجما یاص (e-4) ةدنسابقلا ےدق دارت

 تااوص كنهآ هدنناسل روت یی" هلن دبا داخلا فرح

 هطش قحولسا اب

 ردتقشح نو رقم هدایز

 ۰ دا زارا

harmonie des voyelles)امرفىەكح كننوناق (1/  

 هدرل هلک لاه نلاق كنفرح فلا هکن وچ ,ردندنسهلوا
 كنابسل یسهملوا ظفلت (4)هدرل هک یلایه ةا ۰ (1)
 نوخروآ هنب قح .[11] ردندنساضتتم یعیط
 . dy فیفحو لق هزوک هل وما نبع هدتسافلا

 < )0;0 ۋا« 213 55 رم تانک« نوھ ی رانا ف

 ) eu - وا « وا ( ففخ و لق هنن هلا یولتام

 دوجوم فرح نر یربآ یربآ نوجا اتا

 هناص نکس نانلو مدهک زوم هيلع ءان . ردلکد

 ینا تضخ لش یرب رههدهدیک روت مد یاىفلا لد

 .ردراوتئاص فرح ترد هرزوا كأ رارا توص

 ییدمیش یسهمهاوا کپ TIE ددع كرلتت اص

 یناک قلالد هدیاب ون كکنهآ نوناق یک زمکیدید

 . هدیکر وت مدق طخ هکر ول وا كعد. ردندنسهلوا

 نع هکو لاح و زاها تکنو مات تاوص "هام

 ا ةا یابفلا لوقنم ندوو هدنسافلا

 (1-4) هرو هساجما فرح فلا هاتهجو « ردصقان

 ینتهدنخ  كنيرلتاص_(هتسوف) ۰ (فسو) « (هم)
 ترد كسا e + تزد كفرح ر ۰ ردا اقا

 a داوام
 . ردیرورض كما هدافا هاسسا

 . ردشمهلاق موزا اکو قنرا هسیا هدکرت یافلا

 قرهلوا ندنسهناسل ةمهمتاعقرت كرضاحرصع هکنوح

 نوناقولاک ۱ یرلتناص.فرح كنکرت یابفلا هدزعامز
 غالبا هزکس قرهیلاق تجاح هل هه اعتسا نوا
 رئاو « هب یعیبط لوصا « فا ندننبدلوا ,ش دیا

 یمسا كن وص کی دل زا را نفرح .فلا ًاقفوت ۳

 كم هل | طظفلتو هبمسل هد A كر ەدىا هدافأ هلآ

 .ردفرح (1) زکلاب فلاهدمابفلامز .ردا اضتقا

 رکید,كفرح و كەسيا رولوا كج هد (فلا) اكو
 .هرب و ریسآ هن هن رلت اص وا « یا ء وا یرلامسم

 ؟زییرویقتا هیمست هللا یرلتوص یرلفرحو « زکج
 تابا هداشا ردص هرزوا قم! هاق لحم هسایتلارت چیه

 . .مالساو زرید CE هدالوا فرح ندا دوجو

 ۳۹ الد كن دف ماع ب 3

 ۰ ir هنن نیا لناونع



EF 

 افلا ) . ردهحوتفم ٌةزمه . فلا .هدنمظن دجما

 . ( قا هنسهدام

 یفاوچ ربا فلا جینا الا س اک اه
 و هدهتسابفلا برع . یدا شخلوا رامتعا تماتص

 « هعانصلارس » نح یا ندنو وحس ۲ ندم "هلتفص

 یمسا كهزش هدنلصا فلا » هکرو د هدنرتامات [۱ ]

 .رداعسو یلایعتساو قالطا ه یربغ كبة زم . ىدا

 « هنفیدلوا مات فرح رب كفلا یسالع فورح راع

 مکح یقافتالاب هتخیدنلوب یسهدام كفورخ میچ هکلپ
 هدنناتک كرکو هدقطن كرك مات فرخ «,رذراتشمتا

 هکوب لاح . ردترابع ندرلفرح ندا نیعت یروص

 اظن هدطخ زکلاب یروص ۰ ردلکد هلن ون فلا

 یعوج كفلا هلا هزمه . زغا هاظن هدقطن ردبا

 « . رلیدا رابتعا دحاو فرح

 ییدهلالاقتنا قرهلوا تماص هنسابفلا برع كفلا

 . رویدیا ققح هدولبتداهش یهدیرافود كنج نا
 هرلبل کف .یدا تماص فرحرب هزم هدهجمرع توآ

 فلا هفرحو ید رلبرع یک هیماس ماوقا راس ًاعت
 هبمست فلا هدنسابفلا برع نح یا اا .ردرلشع د

 ۳ یم نیر
 یهر وص هدقطن .ردشمراو هنق رف لزوک تب تانغب دلوا

 نام هلایمسا لکد هلب | یسایسم هداىشلا نوجا یفیدلوا

 : رویلیدا

 یک یا نام كنفو رح یاملع برع « تقمقح

 یبروص هدقطن «.یلوص ہدیلرع یابفلا كنفرح فلا

 هرابتعا و . ردراو یلکش هدطخ زکلای . ردقو .

 : هومن فرج فا یهو
 نف هکنوچ . لم هديا لیکشت عوضومرپ هجتا عام
 زکلای ؛ رلآ ههملاطم رظن یوص كرلفرح توضت
 تح .. رولوا لخاد هطخو مسر هلرابتعا یلکش

 | ك هد رع .ناس هک رد ین ۰ هب هتکن وت ,

 یکی ( لجو دل 4 NANT هدرليزاي

 + هنک اس فلا لصوءزمه هده رع دعاوق هکن وح

 ؛رلیدبادع مودعمقیفرح ًاضعب درهل دنا هند وب رقت

 نج یال « هغالبل ا. رارساو هعانصل ارس .» [۱ ]

 ,«نونظلافشک» .۳۹۲ ةنسق یفوتلا نابع حشفل یا

 . ریلیدبا سابق یک. قو
 یهدن رل هک ج رختساف ٤ ساب < ةأصاو دم

 . ردطقاس ندظفات رله مه

 یی نایب قرولوآ یخ راب كنیج اروا
 تمیق. كفرح و نلیدبا !ںابتعا تماص « كنهزمه یک
 یابفلا طةف « ردراو یزوض هدقطن قع یس ەس وصن

 كح هد تلالد هتمقوا .هدنسهرص اهفو رح هدیرع

 هکردنوجما كنو ۰ ردقو یلکشو مسر رب نیعم
 یژوص هدتباتک هما هزم نالوا یروض هدقطن

 هدندنع شاورح یاملعبرع ندر یتنکیآ فلا نالوا

 ۰ ردشعلوا راتعا دحاو فرح

 فلا نالوا تاص «هدندنع ناور ال برع اعقاو

 یتیدناوا رابتعاو دع ندنعون" هکرحهتنک اس فلا ینعب

 هزمهرب هابفلا هللا قنص فرح هسرینل آه هل اطمرظن
 هوحو ندا ع ون میر هک فک رب هدتكن ول هکرمل اق

 ینیدنلوا زارنا هلل افلا هدعقاوم رثک ا ًاطخ هدیدع
 هدودع زره نالوا نر ۈن < اکا كله زم هک

 ندنغیدلوا ترابعندهنک اسفلا هلا هزم یخ قلم

 نالوا ندنلبنق هکرح عب فلاهلا "همه هدرعناسل

 فارع جا كرا فر نالوا اف رر لاا انام
 ۰ رد راکرد تب اصا هدقعلوا دع دحاو

 هل | هحو زمکیدتنا لصنو حاضبا هدب راقود ن

 فلا هدنسابفلا برع هکردمزال كعا تقد-اکونش

 هسا لکشو ك ردیدآ كنلش لکد یمسا كنت وص یاب

 نانلو هدنماقم ایه رر هدتققح ادعام ندنت وص ۲

 تم هزه ۰ كيهحوتفم ةره « كتهدودمع و زمه

 قرهلوا یمسا كرتشم هدكنهمومضم مزه" « تور

 فوزح یهدنسابفلا برع هیلغ ءاس .ردشللوا لوق

 یداهتا اتقا تم هل همس هروک هنزلت وص ین ای

 ی 6 هب +۲ هلبسهربص هرلف رحوب

 . یدیا ردیا تاجا

 کشف هدنسهبمست كن هس رع فورج نوت هکو لاح

 هکر رب ندا ادتا هل ایرامسا ر یک یغیدلوا ہدنسابفلا

 فرح هنلکشا ندنفیدنلوا رابتخا قیرط كمهلا ذاخا

 یسایسكنو و «شغد فلا اذخا ۳ قرهلوا

 كن ه زمه 5 فلا .نالوا لصاح كره دبا عابشا

 كل رب ویرلمان و



 ا یا

 یجنکیا ۰ رو ریا دم یهر یدم فرح (و) هدهک كرتشم مان وا رارب هلا یو ترد كنهتماص فلا ىع

 ردشعل ۲ هتل

 هن هتماص فلا ناک ندرلدل هکینف هدنساقلا برع

 ٤ ریلی دیا هرکس فلا هره ايو مزه هصاغا

 ؛نوسل وا ك رحتمهلرک .نوسلوا تک اس درک فتا وت

 فلا ورد کیا هدنرع ناسل ةققح هکرونلوا كعد
 هام فلا لش احم قلاب« انا فا. ارو راو

 هزه نوجا هماص فلاو « هن سەدام 1 نوجا

 ؛ تعجاص هنسهدام

 هن هنک اسفلا «رویلیرب و هداه رمه هب هتماص فلا
 هکوبلاح . ملیدیا ربع فلا زكلاب

 زاحم ایو « هل رابتعا قعلوا دع هکرحتم فلا هن مرمه

 هنس«۲ زای هدر وص فلا هدنرلادتساهک دوخایو «هلبقت رط
 . ریلس ەد فلا نویس

 هدب صاخ هلا ماع یسهک فلا هلع ءان

 ایک اتقا و لصا فلاطقف :ردكرتشم

 یصاخ ےسا ا یاو هتماص فلا هزم «ردیمسا

 . یک یتیدلوا
 قیدصن ۰ هدكت چ ناو ۳ هاب زاقو

 ربتعم هتوصم فلا یرللوا ه ده رع هل اهح و ییدهلبا

 هب مه یک یشیدلوا هدنسابفلا هکبتف فلا . یدا لکد

 كب رضوی وشت لوصا هسيا هزمه . یدیا رصحنم

 هکردمولعم . ریلآ هکر ح یک راتماص رئاس ًارظن هع

 « كحهدیا تیوصت.یرلتماص یو هکرح , هدب نعد نامل

 ااو نالوا . كحمروک . نمد اتم مد اات
 : ردولرد کیا هنمسر

 هدلاح و . ) point - voyelle ) هراشا یک صب

 هلبا هراشا *هکرح كرك هلبا فرح *هکرح كرک هزم
 نمکی د هد راقو رولت ديا تب رحم هدنر وص فلتخم

 a ترد یتعب .كفرح ترد هد وصت لوصا 4
 ۶ ص

FEIT 

 د تفرح

 رعد هر

 کا اش ا یتمدخ

 فلا " قرهلوا هدنناسل تع

 هزه . ردراو هدیرلفرح ی« و هقشاب ندهنک- اس*

 یر یر هللا فرح کیا روک ذم دم فلا ایو

 اوباش یتفهخ .لئوط ا تعا تیت ارت دا دوز
 یجنرب "یک. یغیدلوا هدنرب هلک اوئاج اولاق ۰ نوش ۱

 ۰ (۷۵۷۲۵۱6) فرح هک

 فرح زن هدهاک یجنج وا روب دیادم یواو فلا هدهک

 کر تئاص 3 ترابع .نددمفرح ییا هلا یتماص

 نوسلواتئاص نوسلوا تما فلا . رودبا لیکشت
 ۳ روبل والخاد هتنابیکر ت هحو دز تا وص

 ون : زد.شلا نالوا .هدنرلهک ال و ام هکیقح فلا

 یا وہ رلبرع .یدیا قو هدننسابفلا هکینف فرح
 ندنعابشا هکر ح. هدنراختم لوصا .  رلیدل ۲ نداروا

 فوئرح مع هلو :رلیداوب یرلبدنک + رایدتیا دیلوت
 هرلربد هاوه فلا «هنک اسفلا ۔هت وصم فا هدینرع

 هناذب  هدرلام «فرحو هکنوح < رار د هن وصم فلا

 كنوصر کد ه رددودعم ندو < ردت وصم

 یرلتماص < ریلیدا ظفلت قرهش وا جاتح هتسهن اعا ودادما

 ۳ فلا . یک یتیدلوا هدنرلهلک ال و ام « ردیا تب وصن

 نک اسب هل ءا ء نا لوبق هکرح نوجما یتیدلوا
 و هکنوچ < رلرب د هاوه فلا . ریلی دا دع

 ات داع گر ها داعا هن وص یاضعا یجا رخا كف رح

 هدف وح اضعا نوجا گر و . رولوا قلعم هدا وه ۲

 0 ها وه « هفوج كز دبا تبسن هنر ندن وص جرادمو

 هددب وج لع 7 ) زرکىقاب هتشهذام1 ) .رلیدنا هفاضا

 دم یزافرح رکید هکنوچ « رلیدبا ریبعت دم فلا
 رسا

 تمبق "قاتفا نالوا لوا تفزخ هدورع یابفلا

 5 - یسهبوص
 ,زاووعوقوا هما ىلا تلا هکن وج اردنا باج ما قلوا
 هدهدنشي ر دج ا نالوا یسنایرس مظن كن اره فورح

 هدهنک اس فا از .[۱] ردرهاظ ق و ك فلا

 ره ینمی كنج هجن رالوق تكفورح یاملع برع
 ؟ .یمشمهلوا لصاح ندنعابْسا كن هح وتفم

 هنک اسسلاوی راکد تایل وت ندهکر حعابش 2 كرل رع

 هد رع یاب لوصا یهدو دم زمه هلا فاا ی رلکدب د

 ,یرلا دتنا یر 6 بزع -: ردل«همر دشزاق هنر ر

 .یدیارلزعالا وت فا فاجن وجا یمیدلوا هدنر بقا

 ععاج دا فورعب, هلحتف كنه دا [۱]
 نس وماق) ردوا تي اک

e 

 ۱۳ (6) ندنزظن فور ةن وسا



 الثم : یدا رازدیا الما هلا تماوص زکلای یرلهک
 « ناہلس « ناثع ۰ قاحسا ۰ لیعایسا « میهاربا )
 ۰ مه را قرهلوا زسفلا یرل هک ( نکال < هکالم

 < نميلس « نمثع « قحسا « لیئرسا * لیعمسا
 نظ الما و هو . یدا ریلی زاب یک نکل -هکگم

 هنلامتسا ترک .كنهروک دم " تانک ۶ ینیدنل وا

 ندنناشا هک رج هدن ران اسل 0 ۰ نص ەل دیا فطع

 كن رلهاک ال و ام «رلیدلوت فلارب هرزوا قلوا دلوتم ؛

 ایکب رحت ك (۵) ه زمه هکر دیهیدب فل اکهدران و . يک لا
 ادتناهللا فرح نک اسهدهجمرع. ردلکد أ نالوا لصاح

 كن یک اس فرح نوجا قلوا نکم . زاوا نکم
 هررک هع لوصا تقو وا هکردبا بایت تمهبا

 فا وبلاع ". روافا .شلوآ باقم 9
 دداا رحر هناذب هنک اس

 مز قرف مدنیت هدودع مزه هلا هنک اس فلا

 «ندهبماسهنسلا كرهب«هدناقرف هدیلوساسل یاهلعدلرت

 ینا وصا هزمه هد هکر ت نالوایربآ نوتبسب ندهجرغ

 یر یرآ هدر فورح نف هلا قسطو لاخ دا

 فل خم كنهسرع زمه یمرلفرح نالوا تئاص رر

 .ردرلشعا ساقو دع ندنرلعو شفلهکرح هدنروص
 < ؤا « یا ۰۲ هدرلالما کسا هکردءانس هطلغ و هتشيا
 یفی لب ناب هدر وص تل ةاجىرلتئاص وا « ۋا « وا

 واو « فلا كنهزمه رلفرح و هدهددیدج یالما یک

 یرلتروص « یراءو شلدبا كیرح هلیرلدم فرحایو "
 (۲) نالوایام زوا كز اسل الثم .ردهدکتدیا دع
 هددرع یابفلا كرهطدا لام هکرت یافلا یئاص

 ۰ ردهدکذ دبا قلت هدنماقم دم هکر حرب یک یفیدلوا

 لج هدناسل سه رلهکرح هدهد رع ناسل لوضا اتاذ
 یثز هقشاب ندرلتن اص نالوایاکراو ل وصا كن هس الا

 رات اصینعی رلهکرحو هدهیماس ةنسلاهکردقوش .ردلکد
 كرلتماص كر هل دنا دنق هتسهرص فورح «لاخداهرلابفلا

 تاراشا ندا تاالدو تمدخ هنتمق رارظا ءهنکی رحم

 یک یویئالمامحهدیرل,ناک كرت . ردشعل وا هماقا هنن ایم

 هاطخ وا . نامز یراکدشیا لوبق یینیع یابفلا ب

 نالواندن اهما و ندنسهلمح ه را هلا ارك رشوت ۰

 يرهلوا فرح رب لمکم یتاص (۲) هد یبراف ناس

 كيههسراف تاک كرهبعا تانتلا اکو نکیا  دوجوم
 ترابعنددم فلا هلا هزم یرلا نانلو هدنرلادتبا
 نآ الخمم یر هلک ثاطو و ايعا سابق فرح ر

 . ردرلشمزاب هدننروص ( با | ) یتظفل ( وص )

 هدنرلالما هللا فشک قلا تاط یلوماسل برع
 تیهامكف رحو هدهسیا راشمالَشاب لوا نامز ق وج هل امعتسا

 . زد شم همهلبدبآ زی دقت هلیقح یس هیظفل تیمها «یس هت وضن
 ه هن وصم فلاهد رع یابفلا برع نوسدانوجا كنو

 ماقمرب یک یغیدلواهدرلابفلانالوا یتبمهت وصت لوصا -
 ۹ ردرلشم هم هل | نی لفتسم

 راس « لکد اه فرح ر لح فلا هدنطخ لوصا
 ر

 ڪ هدنسافلا تبرک

 : رد شعلوا دع هکرح فرحر مماق هنتمدخ © رح

 هقشاب نده زمه < و لا هدنسارفلا رع

 (ع) یی فلانیع .ردراو فا !مال هللا فا نیعهدرب

 کیف * ریلی هلدبا دع تلاص رب هدوب ًاتوصت هکقرح
 و هدهبماس ملا و یدک يا نوا .هدنساشلا

 لایا قزلوا دکرختمو ا یل ها فرح
 هر هام تئاص یک هنک اش قلا یک یتیدئلوا
 (۲) هدهناروتو هنایزآ هنسلا , ریلیدبا لامعتسا

 اٹک | یلومئالما برع یرلهلک ندا ادتبا هلنا یباص
 e اد ره نم دا لو رابرت لا ی
 ( کارا ر دکب شا ( نونسناوا ) نوسی
 هدهسنایزآ ٌهنسلا كلذك .یک (ردناسکل ۲) ردناکلع

 .ریلیدبا هجرت همای اص (۲ ) ایک ایا نیعلرلیماس
 یس (۲) كراینابزآ هروک هنبرابتعاج رو توصتاتاذ
 ی(ع) -یراکدتا دارا هدنماقم تئاص رلیماس هلا

 یاصقا هدیسکیآ . ردقو قرف لو اساسا هدننب

 ترس تونصیآ رج هدة هنت كب ربط نال
 (تعجاص هنسهدام ثوص ۲ ) رونلو قبجا نع

 ییدتبا بیر ی (نیعلاباتک ) [۱] تلخ ماما قح
 هرلقا دو دن ده رحنح هدن وصت زاهح كلاش فورح تقو

 یقفرح (ع) كرهدبا قیقحم یحرادمو بنا ردق

 ییدهل اذ اما هروک هلوصاو ۰ شلو هداصتا هد

 یمیدلوارلندبا دانسا هلبلخماما ینیمل اباتک [1]

 ”٠ ردراو هدرلن دیا اعدا یهدالوا AT راو 2



 ° 9 هدفو رح ا

 و نالوا دنتسم هةوضت نف كنفاّوم نیعلاباتک"

 . ردفرح یجنکو ص هزمه : یر (ع)

 هنفرح ۲ هج وصت 29 هر وک هلدلخ ماما هک د

 ۰ ردلدن

 . زد نیما هرح ول یردص مأقم

 مال ندا زارا یریخا فرح هدسیع یانفلا

 . ردلکد یش رب هقشاب ندهنک اس بلا هحافلا فلا

 . رد لقرف کش ندنلوا فرح كب رع یاشلا کلان

 یانشاا هلبسهطسا و ,یمایفلا ییایرس كلوا فلا

 ندنرلابفلایمازآ و ین یرخا فلا ۰ شیک هبىبرع
 . ردشللا هیرغوط ندیرغوط

 یقیبم هنکي دهمدلب دیا قضج یلیصا كفرح و

 ایه رب _بکرص , ندمال هللا فلا ًاَضعب هکردلهلوا

 هدطخ « هدابفلا هلته و « شملوا قلت

 نا ۰ ردشل دنا دع فرح یا زرسمأقم زمسم وز

 ه دنتفص

 یحاص تایلک . رورو یتمسا ( ال ) هفرح و نج
 ؛رداطخ یرلریبعت فلا مال كنرملعتم هکروب د اقلاوا

 قبس هدابفلا یرللوق ( فا ) و ( مال ) هکنوچ
 ندهمس قورح تانمسم بولوا فرح مساررپ شا

 «لکد كنا ناس j E رس PE ض رغ

 یاملع-. ردكمهلا درس ین رل سا كفورح طلاب

 ناب فورح تایهسم هکرلرید هدیمسق رب ندفورح
 هلا تابمسم ون تقو یغیدلوا لصاح جایتحا کما

  رابهتنا عضو مسا هرافرح هلک رر ندا ادشا

 همست تبول . یک هرخآ لا جات ءا ءاپ فلا
 كفرح و هحنلک هب ها وه فلا نالوا فورح ف

 لباق یسهبمس هلا قا رطوا یم هب واس

 هدەفلاو كرەدياهدافاو هفاضا نظفل مال نوجا كنو

 . رلیدبد مال فلا

 < یرللعف « یرلمسا « نلیدیا لامعتسا هدبرع مالک

 ِ یدلوا

 هکروب د یرد نا ندنوس دا هنن

 هف رح دلم اب دم یسهلج طرف ۰ ردز ویقط 7

aEفرحر هیسلا فرح یجنزوقط یرکی ,  

 ندهنک اس تقلا هدو اکردضر کا او تق رمالب

 . زدتزاع

 لع زکلای یس 9 فورح لییع هدبرع ناسل

 هدندنرظن ٌهطق تعرش « لکد ندن رظن هطش فرح

 ۱ ردمزالو مهم

 قتلوا لطاب یمفکش "كانورح" ضمب یناسل دارخآ
 عیروت هروک هفورح ددع .تد هسهلهدز هدیر وص

 رب هل تفلا مال هدیرع یافلا هدردق و . ریلیدیا

 یکی تاسف یم همهلوا تولوا نیعمو طب فرح

 . ردقیقحم نایاش هلتهج
 هسیاقم كرهرب دشارب یلاوقا زیکیدتنا لق هب یراقو

 الوا ندنرلن وضم كنسهاج داهسیا رولوا كجەدىا

 دلونص هدیئرع یابفلا هکز ریلسهدبا طابتتسا یلوش
 كفرح نلشد مال فلا هدنیملعتمناسلو ناک هدهنرص

 : ردراو املع قاتا هنغ دلوا طیسب و دحاو ف رح

 ندفلا هللا مال ېک ینیدناوا نظ روک ذم فرح
 طیب اتوصهدرلابفلا .ردلکد بک فرحر فوم

 فلامال ًاتاذیک یتدلوادوجوم رلفرح بک الکشو
 . رددّوم هلس هدیون تیدح یتیدلوا او فرح

 صخش مدار هدب دنع هععاش اثم

 لیواقا هنن هحنلک هنس هس وصت تمبق «هنتسهام كفرحوت

 عي قيقح فلا قبط هروک هتخیدلوا تباث هل! املع
 للا رابتعا و فلا مال یتح . ردیک هنک اس فلا
 هللا تبسن ۵ هنک اس فلا ندا دلو" ندنعابشا هحتف

 كب . ردو قبقح فلا لصا هدکلب .
 عقوم زاج هدنردص كتییع یابفلا هسرلیدبا قیمعت

 هی رع 1 رظن هفورح A لوصا فرح فلا نالوا

 .ردبا باجحا قلوا یئاص (6) آ نلشد هح وتفم هزم

 رکید .دودا ءدنهلا یرج | هلک نالوایمساهکنوج

 .یک یرللوا فرح كرل سا كلام فورح لیمکت
 ءد هللا فرح و اشتشالاب هدیع یابنلا كثلا مال

 هتناض ےک  هنک اسفلا یبهماهلوا

 هنک اسفلا ردنا تالد هللا هملع تیاثک هتفیدلوا

 هدنرلابقلا نیتالو ریدق هللا قیال یسهیئوصت تیق
 فورح ماطو یک ینیداوا یراح. هدنقح رلفرح ضعب

 مالتقووا یدیا هلدبا ذاخما ےسا یزلامسم هد هس رع

 رولوا نشو تىس اب بط 2 رهام د )۲۱ هدهقل |

 هک اس:فلا «نالوا لصاح ندنعابشا هتف . یدنا

 هلا هزه نالوا یدلوت ًاشنع "الکش هدیرع طخ
 ص وصخ هنیدنک كفلا مال هدلاح یغیدلوا درتشم

 ردلصا اهد

 یمسارب ندا



 یدمش ردراو یسمسر لکش رب هدانفل |

 فلا عون کیا هدورع یابفلا هکرولوا كعد

 ؛فلا ندا دلوت ندنعاشا كهزمه :ردراو هنک اس

 ریتعم هدابفلا مه هد طخ مه ىلا ] جلل مال

 دوجوم هداسفلا زکلاب رخل فلا هدلاح ینیدلوا
 .ر ردلفقاش نیل اف فی رعت هدالماو طخ بولوا

 هسریلیدیا ےض هرلنو هدفلا نیع هلا فلا هزمه

 .رولوا كعد دوحوم فلا ولرد ترد هد نع یابفلا

 هفاضا مال هفلا « یسهمست هجو مك
 . كرك هسالوا ترابع ندكمهلب |

 و هبهنک اس فلا لصا هروک ه«هنا زحاع رب دقت

 نرق اهد هسرلیدا و هلئروص وش یہجوت كمان

 یال < یرخآ كنابفلا هکردمولعم : رولوا تقبقح
 یابفلا ها رابتعاو ؛ردفلا ( ًاسایق «لعفلا مال )
 اهد هتبلا كملشد یال فلا هنفرح كوص كتییع

 ردسناو قفوا هدایز

 رلتماص رکید نالوادوجوم هدیرع یابفلآ هزمه
 < ءدب هک رسم هزم . رولوا كرحتم ايو و 3

 ینیدلوا كرجتم هزمه . ردرلهزیه یهدنرلهلک را

 ناسل قرهل 1 عرب ندفرح و رو هراشا ۰4 2 9
 ۱ ر

 ین ر ندنرلت وص وا ۱111 هر وک هتشهک جاهد رع

 كنرفو «قا « ؤا « یا ۰ آ ٩ هدزع الهکردبا اغا
 و . ردا لباقت هرات اص قو 6و 1و الو 0او هدنرلابلا

 هدنطخ و سر هک «هدهسرعتب اتک كن هکرحتم  زمههدلاح
 فرحر طقف «رات وطین رب كت اصشب « رادرا و یم اف« شب

 تناص فرح ر نوا. رم لا تا کرم

 هل | رلتوص فلت كنه نوجما ینیداوا كعد

 و نایلوا یشرپ هقشاب ندنراتروص شعوا كيرحم
 ناسل هتشيا . رد كعد ایه ررب هدتقبقح رلفرح |

 تاص ینعی قبقح فلا هل رابتعا توصت نف هدبع

 دمانخ تیم “نالوا -هتماع»بمآ تاب یو
 اهد فلا عو 9ا رولوا ثداح ها دکب رح هدتروص

 و یره ندنرظن طق توصت هکرلم هلوا رابتعا
 -نوجما كنو . رلیا تلالد هنبر ندنتناوص كناسل

 كفلا زمکیدروک هدیرع یابفلا زردبا رارکت هکرد

 . .ردقوب یسهیفرحتمیق رب نیعم

 یلکش قبقح یدنک هازمه ء دم فرح رب هنک. اسفلا

 فورخ هل | یلکش نالو | ربتعم هدناعخمسر کیتی «هلب ا
 .ردتماصفرحر ن هلیدیا تانایدوحوهدنسهرصاحش

 هل ا هنک اس فلا «هسیا فلا کاو عر یابفلا
 فرح رب ردبا تلالد هنلاح شب كنهکرحتم همه

 هدفا هلبا فلا رب یسهلج + ريیبهلیدیا دع كرتشم
 لدب هفرح تل هروک ویښ وږ هکفرح رب اکل وا
 تاالد هتئاص قلا ًارظن هنماقم هکمسر رب « رویلوا
 یابفلا كفلا هکردنوجما كلوب هن هتشيا . رودیا
 تمق ر لقتسمو نبعم صوصخ هنیدنک وود

 . ردقو یسهیفطن تروص ۰ یسهیوصت
 ةطقا توصت .نف هدفلا نیع یهدنسابفلا برع

 یک هزم هدون . ردفرح ر هدنتفص هزمه ندنرظن

 هللا یمات شیاذک كف فوج هاک . ردتئاص من رب
 فرح كنبح اصنیعلا باتک هکرولوا تئاصر مات یک فلا
 کهدنس هلک ع «ردفرحو هتشرا ییددلبا ذاخحما لوا

 هبص تماص هلضش هحردر ك مع 1 هاکو یک لا نبع

 هدیرلهلک هدعم « هدعق « رامعا : ردنا تا

 هص وصخم عاضوا كف فوجه نا یک ینیدلوا

 )00(  وا « (۵) وا هدبرع ناسل هروک هنس

 یر كن رت اص ( یک ٍزا کهدنسهلک ( قىلا ) ٍا

 .یک ینیدلوا هدنرلهکت زامع « مولع + رمع . راتوط
 فا یرلتمدخ ود. هار وک هندنک هده زمه هکلیصان
 یک فلا ید فرح (ع) هدنسافلا هکبتف . ردبا
 ( ٥ ) وا ندتماص فرح و رلسانو . یدنا تماص

 قين اص تفسص كفرح كعد رلي دتا لیکسن یتناص

 ( 0 ) یهدنرلابفلا اپوروا ۰ یدبا مولعم هدهجرلبنانو
 هدهفلتخ هنسلا . ردفرح و به ی اعم هدكنن ات اص

 ندن اسل ك رل هلک تب اصوندبا كارتشا هفززح و قرهلوا تاص

 ته اتم اک درج هد لە اطفال
 < Omer ) >» (Ali) ( هلا فورح نتا یرلهلک لع

 «.یراظال قارا « هارآ هک روت , رلب زاپ .هدن ر وص

 < Alexandros) < ( wgy,gl Oméros) هجمایوب

 ؛ قرع ۽ هبعناسل ۍرلهلک .( سوردناسکل ۲
 ۳ ریلپ دیا لش دواک Ek سو رمع

 لصقل هدنسهدام فو رح ملع جو. کا كقلا مال



 خب 4 سس

 :o ازا ىلا ی هنم ام ماع هلا هحو یغیدنل وآ

 هب ه زمش 8( ردیا هدافآ یت وص (۸ 2۱ )

 . ردراو مات لالقتسا هدنو هدلاح یغیدلوا یکارتشا

 كد یلرع یایفلا زکلاب “ر وحهم ندلامعتساه د مالک طقف

 دمالشالک ۲ ىلصا . ردموسصو روک ذم هدنسهع اخ

 هبلغ هفرح و فلا نالوا یلوصم هکردیالواندنفب
 یلکشهداءفلا زکلاب هرزواقلوا یضامراکدایرب «شعا

 یکلتن اصكفل انیع «یفیدلاق كلورتم هلب و فلا مال . شلاق

 هک راع رتا لا ییدا بالج یقد رظن هدكب

 EES یماشمو تتسانم هنر ر كن هزمه هلا

 ردشلوا یعاد ییاثحابم ه د ی سع

 قرف ندنرر یهزه هلا فلا یل وفرص برع

 نک اسی زسهکرح فلالصا هکرلربد نوجما كم ا
 ج «رددهزمه فلا نالوا لهکرح وج لل نالوا

 اضبا هدهللا هبش ر یمحو ود

 قالطا اوه هسرولوا 7# مر هسرواوا كرحتم

 نمضن یهسشت و هده ۱ ٌةعطق کت یک ینیدنلوا

 3 ردا

 یرولا نیعاف سهدلا كرب فلاک

 ر یک “نتا کو ءاش ولو

 اويلاک جرا دم نوکبس نم مکف

 ةرصنو نوع بلا کو كسلا

 هنن وصن كم یعناسل .ردل کد یرغوط هد چیه هبح و ون

 هکرح ندنربرب فلا. هللا هزمه ارظن هنجراخم لوصا

 كە زمه هلا ۷3 ردلقرف "ةبهام لکد هلا ىدىق

 یارح هدیرت

 كم وص ندا نکات هده رحنح «تسب رس امام تاوصت

 الماکزغآ «هدازآ ندعناوم كجهدیا لیوحت ی

 یار ج یرامم توص هدب تکی . رولو قحا

 واو دک یر < هدم وقلح نکیآ کت

 و و

 < ردهزیه هت تقو ادب ]و یک اب هزم سام

 هدد رک ناسل ی . رده ره هدهدلاح یغدلوا . لرحتم

 :ردهنک اس دره « هزه نالوا تماص «هزه لصا

 هززنه لثصا يک یک یرلهژمه تن رل هلک اد 6 ءدب

 نالوا فلوم ند ( هنک اب فلا ) دم فرح هلا

 . ردهقشاب ِ هقشأب یرلهس وص تر وص

 | راک زور : : رلردیا حج

 ندنعون ین وفلم فلاهروک همیسقنو (تعحاهنسهدام |

  ظفلت هدددتنب ۱ هلا هدودع زره

 هدنوسناسل حالطصا طقف « ردراو قرف مهم هدیلیع

 ۰ ردشل رب و یاب ا هده ه زمه رحتم هایش رط سود

 " هناذب ینعی .ردتثاص فرح رب هنک اس فلا ًاثلاث
 فرح ر نالوا یهکرح هدنسف هلو . ردلرحتم

 ؟ ریشل هزمهو ردنا لوبق هکرح رارکت هدرولوا لصان
 . زدقو هد وصا نیت اصعاّمجا هدتیعناسل ص وصخاب

 .ردكع دنینک اسعامحا هج رع دعاق نبت اص عاج ا «هکن وچ

 2 لکد تلا ن هل هکر خل دک ام

 كب رحت مبطلاب هنک اس فلا .یدک یلیصفت هدیراقوب
 ( تعجارص هتسهدام ۰ 1 ) لسا

 هقشاب ندنرلاسم كلامه فورح یلویناسل برع
 گراف رحالثم .ردرلشمربو تسمها هدایزكی هدهنرلمسا

 9 ىلوىلە ر ددع یغیدلوا ف اتم ین راسا

 فرخ )۳ .ردزاشمربآ هن رلمسق یخ وقلق « یرورسم

 . رولوا ندنمسق نالوا للفرح وا یرلمسا ینعي

 : كدي د زریلس هل هب هعلاطم رظن هل روص ییایرحر
 . هل راتعا یلکش « رابعا یلوص

 كرلفرح .زریلسهدا هظحالم قرهلوا یرم « قرەلوا

 ؛ردبا لیکشت ینعوضوم (یجولونوف) كتوصت نفیلوص
 تروصهدناسل كفرحو نوجماكمهل | قسقحم یت وصكفل |

 فورح راع .ردا باما كنا یبقدن ینل امعتسا و ظفلت

 قیرف فلا عون یکیآ هلبا یرابتعا تیوصت هدیبیع
 ۲۳ اس تکال 2 !alek روراشعا

 هکر دن دنع ون فلا نالوا هدن رل هلک ال ۳: E ی

 هروک هنر اکو هدیییع ( ۲۵۴۱0۵۲6 ) بدآ لع

 « هتل فلا هدم فلا « هناوه بلا «هنک اس فلا

 »هلاما فلا

 كناه فورح هدناسل ه « ردفلا و هتشيا

 لمکم كا كئوصت زامج < ردیسالویه و لصا
 هاب < ردل وصحم

 ردفورطاسا < ردلک اولوا كتناوص ؛ ردیذخ ام
 . یالماو افلا رار کنول .( تعجارم هنسهدام 1 )

 قرهلوا فرح لقتسم هاذ هتک اس فلا ه دین رع

 رب ردنا افا: ینتمدخ دم فرح هدتباتک ۰ شماغاط

 ع ومسم ی

 و ادبم كنەيئابفلا تام

0 

۱ 



 سن ( چ

 مداخ کما ددمو كب رحم یرلتهاص «هیمسر تراشاا

 تیدوجوم + ردشلوا قلت هدنماقم هنفرح هک رح وب

 هل دیا ریدقت یک کرک یسهننلاوصت تیهأم یسهبف
 .الیشالک | هلبشال قنهاو تمدخ. هد یج ما « شم هم

 کر كوس لا كنابفلا هکر دنوجما كنو : ت

 وب ندبا نيعت هدنروص لمکم كا هعیوصت « نالوا
 دلو ندنعابشا كنهحتف یلویناسل برع یف

 نىا 5 هبخ هل وا فرحو هکو لاح .ردرلشمهلا

 (0856]۵۵۵)۳) توصت نف .لکد یثر هلوا لصام

 دوحوم رب « مات فرح ر معاق هناذب هج رظن ٌهطم

 ۲ ردهاکرب هنشاب لشاب هد یعسسط ناسل تح ؛ردنعت

 هلقح یس افلا تمىق كفرح و هت . ردهلج ر

 افلا برع تابت هکردندنکیدمهلدبا فک

 یک مچ تند 7 هشت فاا « اد فلا هدشحرات ۱

 و مولا ۱ ند رام مز یاب ۹ هنق رغ فلا ماسقا]

 دوحو تاما هدنردص كناشا هعوصت نف هن رلفلا

 < نمهلوا یشرب هقشابندفلا تاص نالواندنناش كمن
 نانلوا هوالع هه هرزوا كعاافا تمدخر فرص]

 هلمارلمانوا ارظن هتمدخ ییدروک هدهلک . ردندناودا
 ( تعجارم هنسهدام تاودا ۰۱ )۰۰ یلدا قی رفا

 هک هتماص فا ندآلاقتنا ندرلبل هکشف هنساہفلا تبع

 برع «رلر ر و مان هزمه هصاقا هد ورع بال لع اکو

 ی ردف رحر یریغكت هنک اسفلا هدنسهمان

 تاص مم 6 ردقلح فرح رب یک هل رابتع ِ

 ۳ ر هدنوصت لعف « aye ریلی |

 رب شعهمهدنا لکت هلآ قییضت اا نکا ارج
 تک رم توص یا ۲ ردفا |

 م وتا ندا نایک هدد رحنح یئعل رۈلو|

 قنجلا le ع و ندمناوم كحەدىا لیوح

 اک اا توصنالوا ثداح هدلاحوب هسرون ولو

 [۱] ندفوح هدنحورخو ثودح یا تو

 ندنر نالوا لصتم کک كزاغو فوح ۱3: | ۱

 (هرلهر وح) هنظفالم 2 رلقادود ندب را كم كن هبصق ئ

 هغلشو نالوا هدنجما ا هللا زاغون ردق هیجشرا |

 . ول
۱ 
0 
3 

 وا هتشا هساا ربلاق زىلىصىق هد دغا روروک د قی

 هفلا تماص تح ۰ رولوا لصاح هنک اس مزه تقو
 . رک هسلواو هدیمحو ككنقالطا هزمه هدبّرع ناسل

 راط رو قمقص هزه» :هکرون د هدس وماق هکن وح

 "زیر اکرم لاق لیفان مر فاش رب
 قلقبص ندنحرخ هکردذ وخ اه ندانعو ق رخ هزم

 یتفصتااص من هدتیوصت نف «تقبقح .« .راقبج هلا

 ددص هدنصا فورح جارخا فرح و نالوا زناح

 كف فوح ندا اقا قتمدخ ددر هقودنص « توص

 كر هدا نکسنو تمصت ًاضعب هروک هنسهفلتخم عاضوا
 یتتممقو كه زمه ەدەجم رع . ردا لزن:هتسهحرد تماص

 مقآ و یدک هی بو طز نوجا كملسهدآ رده

 الم : ردقاک كمهلبا تقد هنظفلت کنهنک اس ره
 E ىکەدن رل هک ( ءوصو « 2۲ < فالتنا « ءدب )

 تااص كرهدیا كرحو تونصت هداضعبو یک رلهزمه

 ۀطق كل هزمه هلباهتک اسفلا هکرهلبا التعا هنسهجرد
 هاک كنه زمه هل | تلا ردینارو یپماشمو كارا

 هدتسهزا فورخ یاملغ هد قرف هاکو یدبحوت

 و به هناستم یازآ < هددرتم لا وقا ندا نابرح

 كناب فورح هکوبلاح . ردشا ثدح ندهطق

 نیعت یبهوص تیفیک نالوایزابتمالاهام ندن رکیدکی
 فوحندنفب ذلوا یسهددرص ماسقا تك وص زاهح ندا

 فلا عب هزمه ندا نیعت هللا یصوصخم مطورب كم

 هدیابوت . ردفرح ر هقشاب ندهنک اس فلا هتماص

 نالوا تماص فرح . زدقو لحم هساتلاو فالتخا

 . رد ره نکس نالوا هدن رل هاک تب « ءدب هزمه

 . ( قاب هنسهدام هزه )

 ردیک ص وصخ هب هم اس هنسلا ناه هنک اس هزم

 هدرلناسل وب هیفام مم .( قاب هنیرلهدام فرح « هزمه )
 برع ۰ ردسبتلمهن یسهبفرح تیدوجوم هدكنهزمه
 هد ینایرس مظن ٤ هدنسابقلا هکسنف "الصا هزنهیهدنسافلا

 .ردقرح ءاه نالوا فرح یجنشب ( هدنمظن دما )

 ه هزهندف رطرب فرح ءاه هدنت وصت ل وصا برع اذ

 یرلتوصم برع .ردلصتمه هنک اس ,فلا ندتهج زکید

 هایسهرص .ینرلف رج بلا و ءاه ءمزی ( غولونوف )
 ,ردرلشغاهعندنسهاجفورح ندا ن وکتهدقلحیاصقا



 هل رابتعا ی وص فرح ی نلکدب ده مه دل زاب یعهکر ول واك د

 هدب زلا زا نعل رذبیرق هتنرلفرح 1 و ءاه

 هدی زات وص هابتفینط دا رلف رح نالوا پب رقهدج ر خم .ردراو

 ندب اصل ءاهکهدنسابفلا هیکینف ,رولوانیقای هنیررب

 ید راب رع یک یراةدراقیج قتاص E رنو
 ایت نی وس ابفلا برع هن. .ردراشمهل اداجما .ییهزمه

 ی رلکتد نبر نور داش, قارات یا ب
 < هدشي فلا هلا هزمه یر ندهزمه عون ہو

 هللا هزمه یسجنچوا « هدننی واو هللا هزمه
 یتعب یسیج رب ك رله مه ون متال

 هلب همه نعي یسیجنککیا ءأ

 یب رق جرح

 . ردرتعم هدننب ءا

 یالوا هدننب فلا هللا هزمه

 هدننیبءاب هللا هزمه عب یسیحنجواء | یلایولو هدننی واو

 ابعندنرلتر وص | هدیلال وا

 هل دنا دع عون ییا اعم وصتیخد فرح نیاید اس

 فلا ی راکذب د ےخ رت فلا وهلاما فل تان وس دا برع .ريلس

 رصق یراقرف ریو رب یجنکیآ كفلا نک اس
 هل رابتعا تب وصت مدت اہل, برج هدلاح وش . ردهدل وطو

 رب. : تفلا تماص )۶, : ردراو فلا عو ۳

 لا ) ۰( یک رهزمه یهدنرلهلک ًاشنم؛ بام ء ءادف
 یرلهزمهتكنمزلهلک ءادیا«لبا )| .(یک ىسەزمھكتسەلك
 .(یک ی رلهزمه كنم رلهلک لوصا « لوفا )۱۰۰( یک
 .یک (رافلا یکهدنرلهلک الجر ءایآ هددعفا ) ۲

 برع هلهحو یمکییبتنا ناس هدنمسق یجم رب تاثحم

 .یکرلفرح تماص نوت کک «فلاتماص کو

 .ردیاجاودزا هلبا یتاص | قرلوا فرح *هکرح
 تماص ۶ رکید هللاهزمه تماص هدص وصخن و .قجمآ

 قرف رب مهم نایاش هفعلا هتقد رظن هدننیب رلفرح

 (هنکاس فلا ) فلاو اه هلاهزمه هکنوج .ردراو

 یتماص ء ینبم هنفیدنلو یتیرق جرخم هدننب یرلف رح
 یی لک ار« هنالما_بکصی نبش امد وا

 ایرثک !هلتهج و قرهلوا عقاو سابتلا او ميتنمزآ

 طفل نی اه. و هما نیسیفارخت کم تنام |

 قیرفت یرلازآ یخد ةباتک یکیفیرلیریدشیراق هنیربرب
 لکش كفرح . ریلیدیا ظفلت رب ء ریلیزای رب ٤ زمدا
 ارظن هیدلوا لیلد كعومسم عبا كتوص یسیاتک

 شمالشاب ندعومسمو ندنوص سابتلا وب هکردییبط

 فل اهد د هس رع فو رح ردترام

 تفل هام مع اردا لات نداروا هسانکو
 هلا ٩2 نالّوا ندنعاشا كله زمه ندنظفلت حسصف كب رع

 ER چ ردرهاظ قر ق یهدننو .kax فلا: ّلصا

 ۱ هود وک هه نالوا حسیصف ريغ

 هجر قرف که دنن ( ۱ )فلا هلا ( ء ) هزمه
  ,ژنکیدهلنانام هدیراقوب هدظفلت نالوا حیصف ريغ یتیم

 -هلیسنای ( اوءاخ ) و (كثلوا ) وا كلذك سابتلا

 . هدهدننبیدم فرح (هنیفس) ءایویت"اص (توکس)واو
 .- تلالدو هدافاكن رلاکش (ووئ-وا) هکن وج.ردد وح وم

 "عومسنم كرك قرهلواظوفلم كك ی رات وص ی راکدهلا

 ۰ دادعتسا نوجما كملدهدا یقیرف ندنرب رب قرەلوا

 ( کیا )ءا هلا | یک یغیدلوا مزال هسرتو یرطف

 رصقو لوط ینمی ندنتیفیک كتناص نبع قرف کهدننی
 تیوصت ابو رلت ایلوا برع سلاخ . ردترابع ندنلاح
 - هرترب یفاک ( ف « قلح «هرجنح ؛فوج) یرلتلآ
 1 تا اع و و اوا نان همرووک
 -هدبا قیرقت ةلبقح ینرلارزا «رلمهلوئروق ندسابتلا

 الا هدنفورخ ملع برع هکرولوروک هتشيا . رلزم

 ا یر. لاب نام نامه .فررح نلیربو ا یان
 ۋأ (ه)ل فا (1) ۰( 8)ا <( 4 ) ۲:رودیا
 . یک (1) يا + ( 0۵ )

 .-(م قوا )3ا نانل و هدنرلابفلا كروتو مج « نیتال

 ۱ قدامهلوت هدنناسل برع ین را اص ( ۵۲ كنروا ) وا

 . دوجوم توص یی او ہدہد رکن آ رقنالوآ برع لی زت
 ضمب نالوا لخد ندیم هع ناسل . ردلکد

 | هتبهلما تیهام كال هلس هبلوا سوسح هدرلهلک
 E , شالوا یز ا كو

 . كناسلو فرح .فلا هدىبرع یاہفلا ۰ هبلع ع

 , هدنتیوصت نفبرعنوجنا ییدهلبا عج یتئاوص لبمکت
 . كن ابفلا رلتناص .ریلم هل دا دعم تئاوص حب فلا

 , لیکشت ییابفلا رار هلقل وا هلب و , ردن دنسهبلصا ناکرا

 ا تاص مدت ای فورح ندا
 هلج كناسل رب . ردقو قرف رب قلطم نوسلوا
 .تتوصت زاهج هدظفلت .نیح یناوصا نوتب « یافلا
 هللا یرلفاقیآ نال لکشو عضو فلتحخ فاتح

 -هدای ز كا قلقبحا هدنظفلت كرلتاص . ردا نيعت



 . رد(یرفصادح)ز آ كاهدنککر تماص .رد(یظعادج)
 رولوا قحهاس اب یه ر 3 فورح تب وصت 3 یقاولاف

 كنت اص | ینلقیحا هدایز كا دا نع۲ کاک تی

 هدتی وصت یاسا یک مکیدب دهدب راقو . ردمقأو ه هدنظفلت

 عب « رولوا تسبرس ( فوج ) تونص یارجم

 كجهدبا رییفآ یتتعیبط كنوص ندیا نوکت هدهرجنح
 وب هی ولو یسا-اقاع ناو لاح-نقعاوم
 ھو ك الا توص ناللوا تدا هدلاح

 بودا نایرح « مروط بودا دعا درب رب چیه

 تیوصا « ردیرحنح توصرب سلاخ هیلع دات .راذک
 فوح ندا اشا ینتمدخ دیدرت هقودنص هدفورح

 رلتن اص اقم . زا ريبغل طقف « ردنا دی دشت 1 م

 دع تماص ابو تئاص مو نالوا هدننب رلتماص هلا

 .ردسکعر لاح هسیاهدنظفلتو ت وسن كه رک نانل وا

 ندن وص ۲ هنن هدلص اهک«ینوصندیا نت ه ده رحنح ۳

 ثح هلدبا A هحراخ «قح همقىخ ند آ ۰ ردلکد یربغ

 هنر ر راقادودءریل ۲ مطو 3 یسالابسقكف وج یک شا

 یلالوط هتوض ؛ رشالقاب هدهحرد كل هدأ سام نامه

 هد زاقو و ینیدنل واناسهدسوماق .ریقارب در راطتباغ

 راطرب هدیتسانعم كنسهاک هزم هللاهجو ییدلیدنا یکذ
 فرح هزمه هروک هنفیداوا كعد قمر د شیقص هر

 قنقص,  ندینج رخ هکر ویناو درن ندانعم و

 : شا هلل! هزمه تل الد هک ج ورخ هلا

 هلا یرا فا ینلقبجآ كغ هش هدنشآ زا فاا

 ردراو ج اا

 حوتفم ۰ ریلیچآ هجهدایز اهد

 زارب نع هدظفلت كفرح و <

 از 17 | تولوا

 اج و i ریلبجا هجردواهنن نع هسیا هدنظفلت

 ات داع «هایسهنا یرغوط هب یغ اشا كغادود تل1 زکلاب

Nهدا جانات كرلفرحو نوت .رد ةاوهاس هلوا  

 یتمدخ كرغآ

 ندا هطاحا ییسههوف را نوجا قلا ۰ نعآ
 “ردا باج ا قمرا KP avi کرد یمیبطندنرب رب راقا دود"

 صوصم هنب دیدنک كرلقاود دودو < ia هسقو

 ص

 ۳ ردتر ابع ندنسهملبحا هحرد هحرد

 ك هسا اا كتی راس اص (00) وا 3 1

 > هدیا ناس ی هعل اطم :

 مطورب هدنتر وصیندادتسنا كراقادودرب ار هلیخ افتناةجرد
 فنصو هکردنوجما كلو ۰ زولوا لماع هدصوصخم
 *یمادق هلهح و یحهلد ا ن ۳ هرکوضزا رب « هما وص

 . رلیدبا .ریبعت یوفش
 رادتاهلا هجو کیا هتظفلت كفرحرب هلتبسن و

 کا لا غا کک ییا نف الب ھا
 نص وضع عضو دا نع یظفلت تلف رح هدهدیر وص یا

 ندقلقجا هدلاح یحر هکردق وش . رولوا هادسهلآ
 ردك هفلقجا ندقلل اق 2 هدلأح رج « هغلل ابق

 شف یی ظفار فرح هکر ار ره
 : راک هد رلر بعت ندا ۳ EE دل ۲ دازغ۲

 دنلوب قیچآ كزغآ مض الثم

 ۰ ردهروک هلاح ینیدنلو یایق كغ

 هر وک هلاح ینیدلوا یل ابق نغآ هدنظفلت كرلتنااص « زب

 اماع یرصنغآ هدلاحو .ز

 لا یر تن اص | آ كهسیاراجآ ف ۲ لااا

 امام دا ع ۲ هحهداس نکیآ ریلب دن أظفلت تئاص.روبل وا

 هدرلقادود كرهللدبا افتک ا لا یسهملجا اقای و
 هلقمشالقاب هنرر هحرد هحردو ردا هلخادم هت وصت

 تف « هروک هلاح ۷و

 هدتقووا هسیا رولوا قحهل یعضو ترادتسا رار

 رافرح تئاصو . رولوا -لشاخ یر اص قا ء فآ
 رلعضو یغیداآ 2 رلقادودو كغ نکیآ ریلیدنآ ظفلت

 طع هدنلاح هحول رب لقتسم كرهلبدنا هفارغوت وف

 فرح رار هلا هعطقم تاوصا دکرد ط فز الا

 ردكح هلب دی آ جرد یا ام

 نایوروک ندجرات تتوسل زاهج نم توو
 ر - دنا نوک هد رک هداف وجو سقف

 یهدخ مهم کا هدنص وصخ كم هل نسل . ینتنفرح كن وص

 «یرلشب د “یس هه وف« ینلشو كغ رد ناروک

 یرلقادود ( رادرووآ هلا لفسا و یلعا تا یلاردح

 كن هکح ادا ناو یی دلی دان ۲ ۱[۰ ] ردلیدهلن |

 یسهلآ هفلتخم عاضوا 4 لدرووآ ۰ هل | یسهلدنا تب رح

 نا كليد « هللا رلتأیه یفیدلآ كرلقادود « هلا
 نکی هدف حنح هکر دهابس هم | كل رحم هتهح صه سه هدنجما

 - هحلک هدەج رع هنغا رادام اراد هافارطا [۱]

 ۰ ریلی دیا رابع



 بیس پس

 قتمدخ دیدرت هقودنص هدنما د دشن شویم نادا

 هدنتثیهو مچ: كنغلشو نغآ نمی كففوخ ندیا فا

 كليد. هدنجمبا نا 4 ندف رط ۳ دانا ناک هدوخو

 كرهدب| دامعا هنسهدعاق را ا ها ۰ کم ها

 رلتثه ییدولب بسک. كراقادود هل | رلعضو ینیدلآ

 ؛ ردا نییعت ی.راتبوه كنا فورح ندفرط رکید
 كملي هد | .ظفلت هلیقح یرلفرح هکهدنروص ول .قح

 عضو وا په رلنامدآ « رلییلعت نلیدیا ارجا نوجا

 ردرصحتنم کم ریدتبا رارکتو دلش و

 اچ دار كف چ نع ال دیم یھ كل آ
 کیا ریلی د آ ظفلت فرح ر هبلع

 كجهلبدیا طبض اتبع هل انا رغوتوف یهو عض نانووروک

 یهدننی یضو غا هللا یتوص تفرحرب هسا رولوا

 . رولوا شلیا هدهاشم

 رغاص هکردریغتال ردق وا «مرص ردق وا طابتراو
 هرلن ۲ ی وص كفرح رب یا فورح هرازسلد

 -- یتبمهنسهمامهلوا لباق كنا اقلاهاسهطسا و یرلقال وق
 ها غ
 رع |

 ندحراخ كرا

 تبسث وب دم طاترا و تین

 رل ردنا علعت هل | یعضو

 كع نکیآ ربلیدیا ظلم رحم ( ۱ | اثم

 كجەلرو رول دتنا دنلقت هرلت ۲ عضو یتیدلآ

 یم.دلدیا تري اوه ندرل کج هت 3ا تا

 هت .ريلپد | اص تنا لاج رد او ص كفرح روک ذم
۲ ۶ 

 هر ۳ ی هق رج تاوصا 4 کرد یم هط ار راو وو وا

 ..ظفلت یر هو نداش فورح نوجا كعا زاراو

 ندرامسرو قرهنل ۲ یسیفارغوطوفلنغآ نکیآریلید |

 ۱ یعیبط كب ا ۱ اکشن هحولرب

 | هل |قیر طوب ی هبقر حتاوصا .رولوان شا یس افلا

 . ردلکد قو هلس یرلرادفرط كامل | لثعو مسر

 هدام فرح 0 تخحا رس هنسهدام طخ ےسر دا (

 شع عملا NRE هات اتسناكناشگفو رح ەدنس

 کی هدب | 2د هدفراعلا اط ىسەخ و ۷

 ۳3 E اقل البا ی

۰ 

 3 رلف رح ارتا كرا

 تاوصا*۰ ردشمالاق هدلاخوا زن ۹ هبعرط تیسانم

 3 رلاتغلا هلس اف ص E 1 مخفت كن هنف رح

 هد آف زر یادا کان فرج 0 یغیدلوا یواح

 هدیبیفرح لکش ك فرح توصر کتک ۰ ردس وسځ

 لکس كن شرح توصرب نیلم سکعلاب ۽ ریلیزاب نیکسک
 یرلفرح خسن «ینزوک هتشيا هدّولوروک نینلت هدهدنسف رح

 كب هدیمکحو هحو كنو . رربدک ۲ یناپسانم و
 كفوچ یلوصن اقبح ندع كافر هکنوج ا

Ok Eهم هدیلکش ی هدتن اک یک ییدتیاتافن.ن  : 

 هتبلا هدننب تکرح عو کیاو ؛ر اقیج 2 ا
 5 نیکسنک هنرما هقرح < ردراو هبعسط هطبار

EKرب .نیکینک كلا یک ینوص ندا تین  

 اذ .زولوا 3 لر مد ی نالوا*ردام نیکی

 نیل « ترس ی لامتسا هډنقح توص
 .. ردر اعتسم iss ساسحا راتفص یک ےخفتو

 : یمهلصحم بكتکرج ر. نانلوا ساسحا ,نیکسیک هدفوج

 كنساو فیطل ءزربد نیکسک هفاضالا هدهتوص نالوا

 هده وص نالوا یسهاصح E ر نالوا سابحا

 U EA زر رو قفص وا

 میسر هر و ۲ هنس راتفص ۹ و اجا

 . ردا ترشابم هاشم و

 6 رتهتسمارد نهسزا > ندنرلغولولف هسنارف

 كنفرح ۲ هدفوج مرام ءانص نالو هدنناسل زنارف

 دنا وا 7 هدنسهقرا وهدنک وآ كلحم ییدلدیآ میطقت

 وا 9 اس و 5 یک ابا

 I أ < ملقم ةللس

 یاقمكنفرح 1 هدنییرت ك «رهتسمارد 2 و ردشموهلب |

 مدقم *هاسلس نایهلشابند ۷# ردهدنساقتلم هلسلس ییاو ۱

 یقیسهریص فورح [8 - 6 - م هی 6 س 1 ]

 ۱3۳ ۵ یوفش روم للتو
 یهلللس ییاو رتهتسمراد 2 ییسهرص فو رح او رتهتسمراد . ردممأح ی ف

 ۰ ردشعا طبر هتس ر هدلودحوش

۱ 

9 ۰ 3 

۲ 



 ناسقا «هتئاضر ی ابقیراشا وک هتناسقا هداودح
 .ء زسن ار شرح ا .ردیا تراش ا قیجآ وایغ

 یوفیش رخّوم ههاسلس یچنکیا . رد ۱ کهدهح

 1 ران اص ینیدلوا Ek تی هاسلس و یبس كنسەملنىد

 نکیایایدا ظفلت و ندنساملواظفلتهدنسهقرا كنسهقطنم
 هد و دح ي کیا ندنسهل .ترادتنسا 4 رلقادود

 eù—-eu—- e1] ال ] نالو هدننب امكت هلرماس 4

 هدنناب ها سلس کیا : E یوفش مدقم هدهتسهاساس

 ۳ ردا اوتحا ی رام نوا طس وتم

 هدزب N نالوا دوحوم ہد یل رع اب ی

 وا قهسرولوا كحهدیآ مظنت ا هس روا

 ۱ . زرولوا شا مچ هداودج
 رخوم مدقم

E a ۳ 
 (1) ولرد کیا هر ابتعا یلوص «هدنناسا برع

 یهد(لاک) «لب وط 1 یهد(اب) ۰1 ریصق 1 لیوط .ردراو

 قرهلوا هقنب ندآ لی وط ہد یل سع یایفلا .ددرصق

 . ردبا هدافا یلوص نیع ید فرح نلشد فلا مال

 ادعابند ۲ نوجا كا هب داتیتوص فلا ریصق كاذک

 ۱ « یضر ءردن اسکلع«ورمعریلیدبالامعتسا هد یرلف رح ی ع

 ن ر كفلا رصق . یکیرلتوصیهلا ع یکەدنرلەلک تف

 هسیایاوصكفل ا لیوط «رلیدا ظفلت هدر ونیکسکا
 كغ یلوص 1:هدلاح کیا یه . روناوا دیدع و نیت

 كتوصو هد قسوم: . ردنا لب اق هنفلغخا مظعا كا

 هل دی ا ناب هدششوا هکردراو یرلهدرب ناقمو نیعم

 نالوا كمد یسیقیسوم كنابفلا كلذک . ردكج
 -یراح هصوصخم ماکحا هادا كنو ۲ هددب وجم

 یتیسوم .ریلیشالک ۲هلب | ملعت ندنبابرآ تئارف نف هکرد
 طبض یاکحا وا نالوا ربتعم هددوجتیک یرلهدرب
  قمزاب یتعی كلا هدافا هلا طخ ےسرو كمەلىا دبقو

 [*] ردنکم

 .ردراو الرج کی |قرهل وا ت وص« هدنن امسا تع 1

 ندنابراتئا رقوندا رق ته فر اعمل ا طرح یی 3

 . ردقچهشیااچ هغماب یو هلبا توعد یناوذ بسانم

 : ظقلت یقردلوا ىل ابق ناه نغآ هکرد 1 یلابق یر

Eهک مب هیلی وس  jنا ءاه هلا  

 ا ۲ وج ندر ظن هفت تد وصل نف هدننس

 هنن وص ۳ ا لات ت وص ییدلبا هدافا ك ءاه ۰ ردراو 4

 هک )) یفارح 6" یهدنراافلا نیتالو نانو . ردنقای كب

 | یچتشب هدنسافلا هکبنف ( ردلداعم هنفرح 1 هدافل | مز

 .. ردشعلوا سابتقا ند ( یئام كز وه) ءاهنالوا فرح
 باجمل ا یتا رقهدهدنتهج فرح تا رق.نالوا ندنتهج ت وص

 یابق هود تباتک هکردنوجا كنو هتشيا رو ديا

 هو داد راه دف شل
 لقو ذخا هب کرت یابفلا ندسیع یابفلا فرخ ءاه

 تباتک نمی . ردشلوا نابع كب یهدخ وب هجننلوا
 هدنلکشءاه اا5 را ایلاق یهدنرلارکوص هلک هدهکرت

 یسراف رتسیا ۰ نوسلوا یرعرتشسیا هلک 4 رلیزاب
 ر وی .نوسلوا رونو

 : 2 رو اوج عصر را

 ۱ هکردراو هب وص تبا رق ردقوا هدودننب أ هلا 1 ٍ ؛تح

 < مالآ لآ . رلیدا بق هب را آ ایثک | هدرلعج
 1 یک دابا دی آ

 هلهح و کیدلرتسوک هدلودج نانل وا ضرع هد راقوب

 0 تولو ر لزا و 3یا

 هنت وص ء هدا ز اهد ] لایق « اک هدا ز اهد

 ۰ ردیسهجرد كنغلقحآ كع سابقم.. ردترق

 و > ردیالوا احا فا تماشا وبا

 ك غا «راقح یراقو زا رب ه رحنح هدنحا رخا تك وص

 یفیدلوا نکع كفوج هلتروصو و رولوزو یراهشوک
 | رظن هنندح كنت وص ۱ . رولوا شلداصت لوط ردق

 كت اصر رکید . نمهلدبا زارا قرف هعا هدنظفات
 . رولوا تئاص مع هلتل وپس هدلاح یغنردنل و یدنکو ا

 يک یفیدلوا یتوص زن داح اا و هسلس |

 ۰ رد للکش 5 داح لا تك وص و هدهنک ؛ اس هزم

 کیا هرزوا قلوا لیوطو ریصق هدكتناص و

 فلا اعاد تقو یغیدلوا ربصق . ردراو یبهحرد

 یشیدل زاب هدنراهلک لبا «لاعفا « ادتا ؛ رلب زاب هدنلکش



 . كتقرح | هدر یانفلا هتشيا . رولوا شب كاسيا ۱ وکم نامز یغیدلوا e یک ما

 هنفس “ےک « تن « یناک , ہل راب ا هاب ت

 CE یغیدلز راب ا

 هقشاب | هل رابتعا یامعتساو دوحو « كف رح یا و

 ندن رظن هطقل .تیوصت نف . ردلکد فرحرب هقشاب ی

 هدهس تبا

 نالوا هدنسر ۱۰1 ۰۲ كتئاوص الس یلوص |

 بقاعتم ی ۲ ۱ یخد هیتر تب وستم هنسهبعش یر

 هدتكت یک ٣ و ۲ ندنعیدنولوت برق هنفرح 1 نانلو

 او ا امو هدمروص فلا یلکش ی هداسشفلا

 یئاص 1 یهدنرااسفلا ال و ناو ۳2 یغیدلوا

 كتیطخ ) ءاب نالوا فرح ى وا هدندابقلا هبکیتف

 ینیدنلوا  سابتقا ندنتاص مے اب و ندنتاص ( یساب
 ینیفرح لکتش ٩ هدرلاشاوا هتناص روک ذم نوحا

 كنابفلاوب ًارظن هنکیدلربو

 م ایو ندنتماص اب یا | هکنف نالوا اا

 ییا وو یسام وب تئاصر
 لز وکك ب

 2 ید هدنسافلا برک 6

۳ : 4 

 را هراس نا اض

 ِع ۰

 ساسلا الکشب هدننا ف رح

E e 

 یمالوا دوجوم

 بسم 0 ۵
 م ۲ ۳ ۰ ع
 نشا زارا هدب راوول ف رح ۳ هحناک هنت

 ها هتاص | ندهم دقم

 و
 هدب أ یک یغیدلوا هدنفرح 1

 و
 لکش فلا یخد ییاص 1 ۹ هتسهن وص تبا رق هن ۱

 ۱ ردشهلوا زارا هدنن رز وص کم

 یانفلاهر وک هنفیدنل وا ءدب ندزالبلاد هکر ون ورک

 رب« لکش را 5اک
 ال زرو دا لاقتنا هوص ترد ندنو هک اح ۱

 ت ما یهدنراهک تولسا « ناسا مرا

 دلها رولوا كخ هدیا ءذب ندتس وصل .یک یرلتاوص

 هوس 1 ترذ و نالوا "یربآ ندر ر هدنع ناسل

 شلدا صصخت کت رب زکلاب هداتفل | ۱
 ۳ رب ةد لع .یغاتفلا یال 1 رولوروک

 5 زمش كرل سع ردقمالع ثكی وص ترد یلکتش |

 ږولوا كج هد | ه والع هد قلا تماص یراکدد هتک اس

 تا وص 1. ظف هل و دح مه داوا

۳ 1 ۰ ۰ 

 ردفق رح ر نال وا با رف

 یعد لوا نفر « زرول و فرح

 ینب ذلوا

 نچ وس رع

 او هدنسهب روا اھ هحنح وم :

 دوت زاغ ندرلن و رات وص ییدتا تل الد

 ۰ یایع یاشلا سس

 ردشغآ لاقسا ند رع یابفلا

 هدا ر اهھد

BARE۱۳۳و و  
 قرهل وا ا هدهم راتاص

 نالوا هدناسل برع كرا مسو

 ( قوا = قا. ) و

 ف اظو صصخ :هکدتا لماکتو قرت یاسل ىلنامع

 كمربو لکشر ص وصخ هت وصههدب زاب اتفوت هنن ون

FEف رح فا كرەلىدىا كاردا وز هد هلبا  

 یرخررب هدنساشلا ین اععهن رب رھ ندتنا وص نالیدا

 ۰ ردشل الشاب هغلرییآ

 عب دم ر هنرزوا فلا لیوطو نک اس الوا
 کدام ذیفن 3 1 ( كم | رد و تفلارب یرقا

 تروصو اعقا و . ردشل ای قیرفرب هلنروص ( قا

 یسدافو یی قیرف

 نالوا صوص هلبوط فلا هدنطخ ےسر كناسل ییا
 .ردشلدا لیمش هدهربصقفلا هدهحلن اع تمالعو

 هدنرادتا كرلهک فلا نالبزاب هدلکشو. هکردق وش

 قح هلو هدنرکوصو هدنرهروا + ریلیدىا . لامعتسا

 . ریل زاب | قرهلوا زسدم هحهداس هت هنيا رولوا

 ناوناق كنها اکر هکن وح .ردهدنادم یهحو كنون

 تافلارب نالو کک وت

 رلکن ول ه ردمولعم لاحرد ینح هن وق وا > وتغ» تق وه

 و نیمعت هل | هص وصخم تراشا رر یر ندراتب ابص

 ص هفلا لوظ لا لادم هرکوص ندقدنل وا قیرفن
 نوسلوا هسیارولوا هدنسهرن كهلک كفل ارصق ككردبا

  قرخ | هنساباا لنامعع

 کز ۴ فرج ب

 د قح یدا لکش 7 ا ردا تاالد هن وص

 E لامعتسا

 " طقف .یدا رووقوا هروک هننوناق كنهآ و < یدا

 و طقف ِه یدآریتعمهدهدن ران اسل

 دم یفرحا هدنرب یه تن هک هر وک همهنا زحاع رکف رار

 ` مکكجەداضرع هدنابوت .رولوا قفاوم اهد یتل زاب: هللا

 لاو زا یعب دودم هدوا هکردراو اهد هطقن رب کید

 ۶ رکید نلیدا هدافا هلا فلا و « ندقدلزا هللا دم

 مه « هتس وصت دعا ره ینا زای. هدننار وض ۱ هح هداس

me n n 



 نت ac )مدنی ناف رولوا سانهاهد هطخ

 ( قان هنسهدام

 هلن اهم وضخ تغالعرب هدیتناص ( كک۱۱) ۱ امنا
 ردق هب ی.دمشء دل دا زاکنا هدیوزل مه | قلش

 كا ندهبطخ تاحالصا نالیدا ارجاو فیلکت هدیابو

 هلیعضو هزمهرب هنرزوا كفل | یلالوا | مالمو بسانم

 | کهد(تلک ۲) هکتاوخ زد کش( 1)وش نالوا کای

 هزه نع (ادسا )۱۲ هلایوضا یهد(ققا )ی وص

 توض ییا هلو تور نوا
 نافلوت صوصخ فرح هداشلاونالواطسوتم هدنسا زآ

 ناب قرع ییا ندا زارا یولص "کیاوآ یّوصر

 مسرت قره وق هنج ااو هنرزواكنریر دوخایو هاب

e 

 هددب و رک ا ردتداع رب قوبسم كعا

 انالوا ه دنا هزم a ۲ هدلاح وش" ۰ ردیراح د

 1 ورهربدشل رب ی هزمه هلا ت كن وص (كک ۱)

 هنتسوا كفا نام رف . ةراتشا هنفیدلوا باغ یو"
 تی ست كعا زار 4 هدننروص ا قرەوق

+ 
 EE) 1 م ر هن * مے نک

 هدناوبش ۱ 2 ز هدیا ا هتس رز وا كله زمه هد نت اص

 ر یرلترضح یرتشحمز ماما . رولوا یفاوم قمزای

 فلاو أ [ یی هج وتفم بلا < ی زنکیدشآ نام هدارو

 ۱ , لرازای هدنتروص | ی یهروسکم

 ءاه فر 7 ؛طخ ےسر ياع + ردت. دم رب 1

 وب مر راز رونی رک  یمیدلوا هدقلز ابهدننروص

 لکا هقش | كتن اص زمکیدتا ثحم ا او

 مولعم کیداک هل زاي ( یک هی < هود ) هدنرلت اه

 منا یاو ا لامتساكلکشوا هدننسادتنا هلک هدهتیا
 او هدزسهب ز وا هلک ات د ؟ دم دک ردلکدآ

 هد ییآلز اب هنر وص فال | .هدلاح یمنی دنل و مدیر

 كرار دق تففح هدرا ۰ هڅ کبد .ردلکد 2 2

 هنر وا كرل هلک الو ( نیک E نالک ) یرالعاف مس
Eما ۲ هفعاقرو هد هسي | شلزاب هلا هدنن روص فلا  

 یرب رج وارد, وب: قرص: یالما ,هکونلاح .راد شما

 نمدی« نلک مد یرب هلکو !یدُنش و م ردا اضتقأ

 زکی دولنا ناس «هکر ول وا كعد «لصاماو .ز روت ,زابا

 نالوا لیعتشم « نوک: ن و چا كاس
 يردد و یا لک خیس تتاشا

 ناه (زب یهمزایهدننروص أ, ینو
 كرل هلک هکر کش ءاه یرکیدءزرازای هل ود هدنل وا. کلن هاک

 | هکلاب

 ورح ین اع
 هک ) یلکش | ی
 2 ۳ اا
 ہرروا ته وم ںاھ

 ب ریلب دی ا لااا هدب رلک و صو هدي راهرو

 هاک كناکش | کوبا زماسالل وف چیه هدنرلادتنا

 قا بترد و یلدا ل ا ا هان راډ روا

 هدناکش | هدنرب نه كن هاکی فر ید اب سا هادی الات

 ۲ زە هرو Sais « رل ر زاب

 لن اعء یلکش ءاه كف ۳

 ردشاک ندسیع یابفلآ نالوا

 لناعع ن کیا ص وح هنس ا A Ps لکشو

Eدا 3  Eتان هک قرەلوا ه دن ام  

TIEو طقف . رد نشو هدکلدنا ل ۱۱ت را يافت  

 ک ینیدلوا هد هج رع یرالوا

 .یدیاریل دادا را هنن رخا وا كرل هلکز کل ابهدهدهحنلت مع

 هاتعبط هحنلک هنلاح هک تالک ہد رف م تاک قحا

 اکو و نو هدنسه روا كن هک فلا کهنه و

 فا ءاه هدن رله روا هک یخ ەدەدرەە تاک اساىق

 م زم انا هاش وسخ دود ںیم ااا کا "لامعتسا"
u:هدایزاهد هت رطو ئز :یراالماكرل هلک جا  

 hs ر3 نشع | قوس

eکات اتع ىك مکیدهل وسهدبزاقون  

 نامه | هدنظقات كنس رب .زدراوهخوتفم ف |عون ییا هل

 نوتبنوتب ناه هدنظفلت كن رکید «رلبخآ نوش نوت

 رذیک رب 1۳

Raهد اش لاح کیا و نالوا دن  

 لناعع+ مرو دن آ هعل اطم E ردنا اضتقاتمدلن | تراش

 مسریرن و + رد اق | اد 1 نانلو هدنک فا مدت اا

 لیصا هس ۳ اقل

KRہد یل رع ط>  

 ۰ ردثداح ترا سا

 .منید ]ی اق هنن رکی ] قشا هنکل وا

 om “روا اي .زرو دنا زارا هد | یلکش . اه ۳ هدطخ

 نالوا هدنلوا "ایه یو هک . :ردقیجا "الماک "] "ناناوت

 لزوم كناق را .دزدقجا اش" ناف امتبس 1

 , ندایه ۳ قنجا ( ی ۴ یخ لا) ةن

 5 زو دنا کنن یه رب اشا نا توت هل وا ء زج

 ۳ 2 € أ یت (J ردا



 ع وضومهسیا قحهنا و هدن رخ هلک هنن اسل لنامع

 زیهدقم زاب .هدنکش فلا ءاه .یاص لایق نالوا تح
 لکشهد : نمطخ مس ر ثكت اص ی ابق تو كع د

 نوسل وا قحا تاص هدنالک لئاوا راو یص وصح

 (>1) فزح و :یلکیدبا كاسا نول 0

 نوسل وا هس از ول وا تب هدنرا هه روا اھ .زاو

 لکد دعاسم ا رخ اسل. هکشا 0 قرحوا

 لصن سهاک تامل 2 واكجهدا لامعتسا دیاش
 ايفل یلکد و هم هل هب هت نهج

 هدهحزسنا ق زس ؟ كح هلس اانا لوق اصن دو تعط
 2 ف 2 جن 3 7 ص7 هه

 ناسل تعب هک کسیفریلس هدا فداص هب المارب هلون

 كن هاک یخد هدزب اد لقت ۳۹1

 ءاه او فلا مزه نوشو هسا

 ٩ لباس هن هزوا کم هلا راهظا Ka ین اض تا

 كال یا یا ( سا .قشا )۱۰ 8

 یتسیلصا نکر كناسل و ارظن هنطخ
 هلا یلکش که سع ٤ هدهکر وت تاک ندا 5

 ناناو لخاد هدهحیلن امع کلا « رولدا لامعتسا

 هدیلرع نابسل . میلیناللوق هدرا اک یسرافو رع

 هن رلعوت رصق و لب وط تاص ود a یک یغیدلوا

 زکلای ؛ردقو | لیوطهدنناسل ك رو + زلدا قیرض

 . ردراو | هصق ی راکدبد PRR فلا ټی

 هدنرلا دتب اك رل هلک تا ءاص وشا هدنطخ ےس ر ین اععریار , راک و

 هدن رکوصایو هتروا كرلهلکو هلبا یکمفرح ( ا )
 . ریلیدا ت تاتو زارا هلبا يرلفرح ی ءو

 اا E س (بوکسا) زی ۳

 تالک بولوا ص وصخ قید لر زکلاب

 زارا هلک ص فرح (ف) ES کم هد رللوآ هک روت

 وا کید ها نم دیک ےک و جما ۽ رلیدا

 ادتا كنب رل هاك زوا « رو کوا < ټوا ) هدكتاص

 كواوندنرلر رب ندنفیدنل و ییلد (یک رلتناص یهدنرل

 هللا تراشاو هطقا نانوق هشرزوا ايو هللا یمسد
 اص و جامی ۴ ۰. ردا اضتقا كدا فی

 هدلاع کیدعا قفاوت
 ۱ 2 1 ٩

 یخ تو 9 هدتسه رب

 رز کیش

 .ژرودا هت رزوا كواو نوجما ق

 ىلا عو و نانلو هدب داد ا كرلەلك یسرافو ‹ شرع

 لکشهلهح و ییدلدنا قیبطنو فنلکت هدنقح یرل_ کبد

 تراشا ههمض نوجا كماسهدا زيبع و صصخم هاستهح

e ETردآ تب ءان هانا مند یسهلزاب  

 .زکیهدیاحیجرت 09 هد طرح ز جهت «مردا نظ

 قلا كتناسل لنا کی اظ (روما)ا « ًاساخ

 واوو فلا هدنرلادتا هک هدنطخ مسر نالوا ربتعع

 ندهدقفلوا زا ربا هللا ېک فرح رب ترابع ندن راکش

 یعضو هزم تراش ا رب .هنبرزوا دراو هدنف رح ول

Eهامخ مسر نانل وا ةا هدفر اعلا طح .  

 افتک | کما عضو هطق وا هنرزوا كوا و ۳

 ۰ ی نوا ۰ ر دسشسد ۳ نو ی قوا

 هدینو هدرنمالما کی اب هک اض (توا)ا اساس

 هذاا هلن ا م فرح ر ترابع ندواو هللا فلا

 زی ندرت اص رکیدنالیزاب هلبالکش نبع زکل ای ؛زردبا
 رب ( و ) هلوش یدم هنرزوا كواو نوجا كمهلىا
 ای قا لیا مطو تراثا

 كن هحيلن اء یک یلاثما هدو هکیاص (علوا)وا بار

 قرهلوا aT ab | واو هدنرالوا هک هدنرضاح لاخ

 هدفراعلا طح NES وأ نع رج

 هطقنکیاهةتترزوا كواوهنن نوجما كنا قیرفت ندنلاثما

 . زرودا مضو
 تابع ید هدناسل كروت هکر وناورو ک هتشآ

 LP اص و هدنعدق طخ ےسر لناعع . رددوجوم

 الما هللا قرح فلا ر ك هدنرلادتا هلک ینهلج

eیلکشا رو 2ا یاشفلا ؛یدا  

 ندرلتناص یهدزعاسل هزخ الا. یدا لیلد كنسبه
 فرح رر كردن موز واو هللا تلا یدرد
 . یدلوا هدعاق قغلوا زاربا هدناکش کو

 برعەن ارب هللا ابفلا هنطخ مسر یناهع هدعاقوب
 هدناسل ون دەت لاعتا ندنطخ

 :رليزاي هل وا یبیضعب نول ام ع و وا نالوا دوحوم

 . یک نموا « كفوا

 فا یسهلج موحص اشاب قىفو یحاص یامع هج

 ۳ مور اڪ كابل ا FE زاربا هلبا یلکش

 : ردشمر و مس هل وش هلا تفاضا

 سر َ ردشغا

 1 ی ] هدودعو همخفم هح وتفم تقلل

 [ كلك + أ ] هققرم هحوتنم فلا



 ی تپ

 [بیا ريا ۰ ۱ 1هلوهحمیایم«فلا «هروسکم فلا
 ون یو وب 7 هی تب اقا
 ] كع وا « وا ] هطس ةهومضم فلا

 [ قهروق « وا ] هدودم ٌهمومضم فا

 [ كمشوا « وا ] هضوبقم ههدومضم فلا

 e یس را اص نوت كن هکوت موحص اشا قیفو

 هد زمطخ میس ز ی ؟ دراو ےسایدب هنف رح فلا ندا

 كخ هی 7 وا قدرت نرم اا کت ااو
 لنت راشاو هدذسهح و هشتم ادا هص وضع تامالع

 . (تعجاسهب هح ) .ردشعا لامعتسا یرلفرح

 لمعتسمو دوح وم قرەلو|تٌئاص حو ت اض ەدە رع

 وک كفرحوو .ددقو هدنظفلت دارو ه ره نالوا

 نکیا هلو لاح . دص وصخ هرع هدیطخ سد نک

 لاتا ادعا یلکش نکا قو ی و هک ع اسل نعل

 SD هکلدا

 ی س نازل و۳۰ a هدزراسل < ایقاو

 هدنطخ مسد یناعع هدزوا قلوا ص وصخم هراهک

 مسد دا هک یاس ei یر رب كنهزنه

 ۱ یرحو نالوا نوش ه دناب د دار و «ینرحو هدنطخ

 ددنامز ز : ردراغم هنعیط فزع اتل كاملا ا

 بیرغ كب هنسالما كکر یسهزمه كبرع ء زدوسدوک

 فلا .هدنرلوا هک رو | رودا ذوف هدندوصر

 یقمدوت « كلو « توه « دویلیزاب لد ههحوتفم
 هددد نلبرپ مر هاهحو یغیدلوا ۵ ك لدا برک . 1

 ۲*۰ هدنماقم دم فرح اکو یدا هنلو یلوص هزم

 الما هدلو وا هر لب دنا فدر شی 5 و

 هدنناسل كرو . یدیا رينیدوک قفاوم هکلب یداجما

 دودض رلالما ۽ یک نوو 3۳7 نوجا ی دمنلو 2

 ۰ ردلکد یشر 3 ندتعدب 2ر

 عو ید هو یامشلا دس م توص =

 ندتنا وصناثل وب هدناسلوت یربهبولوا دوحوم فلا

 قفسه مان فا "الکخ ینهلج ؛ رز وا لتلد هر

 قدهلوا فرح ندفلا ردق هارو ز .ددلخاد:هدننل ٠

 تهح ؛كدتبا تح هلراتعا یشدوحوم یهداشا ینعل

 عومسم مه « هنلکش یهدایفلا مه كفز وب تح
 . یدآ دو دا قلعا هنتممقییادتسا تل الد كلکش و قدیلوا .

AGGکوب ی  
 هکر دهم داتعاو « رده وک هتفبدلوا ۶ ویسه ااا ۱

 هکت وخ ردد وح ود هدلوا نده زاب هداسفلا رلف رح

 ندهلوا ۴ قومسم ۰ و وشم لوا ندهل وا در

 ظ فله رخاالا هکردع وسهول ەتىش | .ردظ وقلم هد ل اوا

 1 رک ص ندقدنا وا زىل و نبع هل | عام لیاحرب نداد

 لاخدا و جدد هاشا و تاب نا هلا هرب سم توا

 ردعأ ومتسم فرح اف فز رخ اد ۳

 داد وا ک ص ندقدل وا دی نوم ۹ ردّظ وفلم 1

 فا وتیکم « لک.د ع ومسه . رد شد .فرح هفرح

 ردق هبا روت EN هعبلمل .بق رچ هل دابتعا قلوا

 دیس عر هاچ ی قلوا ءزجر هدابفلا ,ندنفرح فلا

 هت وص ندلکش «هلولدم ندلبلدو هل ر ابتعا قتملوب لیادرب
 . دتا تح هچ هل و هقبقملا فو ك دتا تک حهلبق رط ك متيك
 كملي | ماعا یآامولعمو تاقیقدتیهدنقح فرح و هکوبلاح

 ل 4 لس فرح رڪ یرا یر نوجا

 تاجا كم هل | ناس . ی رلتیهام و تقرقح كعومسم فرح

 ۱ ۰ روت دیا

 ءددیزابتوتکم فرح «ددتوص ع ومسم فرح

 كمهلأ ثحم ندنتنهاموتقبقح كعو سم فرح هداروب

 تق كرتوص کب دن ازا راو تلالد كنورح | كيد
 . ددكع د كعا ثحب ندنتسهامو

 .ددهعطق«تأ وصا نالوا لصاح هدف وح ده فورح :

 : ریل هلبدپا لیصحت و هعلاطم هلتروص کیا توص رب
 ترابع ندهبنادجو تلاحر + قرهلوا ع وسم (۱)
 باجتا ینوص ساسحا (۲) 4 قدهلوا توص سابحا

 یجنرب كتوسرب .قرالوا هی ةمدقتم لاوحا ندی
 ۳ دب اع هنسفنلا لع یسهعل اطمو لصح نالوا ةد وص

 تابح le هسا هعل | ام تدوص یجنکیا 4 را ^

 هلا ie ن ردا قلعت هنثحابم هبعبط کک

 یسیادحو ققح یر .ددناو ققح ولرد ییا كی وص

 ققح ند وص هدسفللا لع + یسحداخ یک یرکید

 < هدهبعسط تکح ریلب دی ثح هل داتعا یسادجو

 ثح هلن دابتعا یسیحراخ ققح ندنوص هسیا هدناح مع

 9 3 ولوا

 كرلتوص يدها تلالد كنفرح .فلا هیلع+انس 1



 EER لصاح تایم 2

٩ 

 یرلت وص و نوجا كيلس هديا قىقد ی

 هل دابتعا یخداخ ققحم مه ۰ قددلوا تو 23

 ۰ ردا باج ا تم | هظح الم

 تاقیقحم نلیدا ارحا ددق هیدمش هدیاب و

 (۱) ۰ ددشقلوا هدادا هلبا قیرط چوا تاقبقدتو
 قبرط ( ۳) + ینه ROE غایس
 یابرک

 ؛ ریلیدا هناعتسا ندقالوق ز ا هدنش رط عاهس

 کیا .ریلسهدىآ كلاددا قالوق زکلاب

 «رلیالارتشا هدهرتاس ساوخ هه رج هسیا هدرلش رط

 .دنشیا زکل ای توصقدلوا ع وسم یکه رصا و هما

 ؛رولور وکو رولو وط قرهلوا امد کیدل

 قنقدت هدنرزوا یمسر نانل ۲ ۰ لکد اهرم توص

 ام ما کک روك ذم نوجما كن .رلیدا

 رلتد ییرط مسر قرەلوا

 یبهب رج نالسٍی

 مات هدب راقو “هد قار م قرط عاس

 ریل دا هدا سا و ات نیا ندقال وق زکلاب یک

 نوت < رلهدهاشم نوت لوا ندهلوب قرط

 قیرطو .ردشلدا ازجا هابشررط عام به نر

 راتناص2(جل وده)روهشمندننویمکع .امالاو ندنلاجر
 .زدشلاق متعم هدملع نامز قوج یسهرظن یهدنقح
 هن رظن ك ( جل وله)

 نت نالوا هدنماقن حور كهعطقم تاوضا >

 ۰ :یذا ثرابع ندنوش ین

 ندهنواعم تاوصا قاطر ا و زنا"
 هدیزاغو كناسن زا , رد بک ند [۱ ] 2 ومرآ ین

 ندرلرکج هتسپ رج فرج هنوص راتوا نالوا ناک
 هدار و هاسع ا زا سهآ هد رجنح كن وهنالیدیا ب سا

 رکید مالمو ج وزع کو هلا a E RO جو

 ج وهله < رولوا لصاح - 7 لک نا تا وصا: قاط ۱

 ه زور و ما (نیکنهآ )كن آهن وصا اط ی جنکیاوت
Fu,یر ندا ما و  

eتوص ن نالوا شا نوک ۰ ەدە رحنح۔ 3 ردا  

 ندبداحا هلب وص م و دا ماما pees هن لص ا

>. 

CEاسا وم وا  

 .هدآزوب هلا ییالخادم كتفوج عی

 ہہ یر

 Bea سس :نکنهآ کک

ThEتو  

 ؛رطیرب

 دا

afكما طبض و تبق  

 چ رولور وک هدناکشو زر رط كنها

 هدزعامز یه ظنزوش نمکیدتا ناب 2(چا ومله)

 . رددودم هل | هحو اق ۳

 كتئاص 7 i یمهب رظن 2 (عیل ومله) الوا

 ۳ هدننفوح نع مه « هدو رحنح مه و ةد

 ۱ وو ارتش یداحا كتوص ییا

 هاهج و یساعدا ك( چل ومله)هدنن وکت كرت اص رکا

Krیر هکر تشم تمدخ كنفوج نا مه  

 ٹئاص رب تق و ےلوا كح هل دیا لوق قملو

 تاكو ت ا ا ا

 ا یسهلوا لصاح امنو و لکش ر
 لدت یظفلت هداك اص ۲ ا یلکش و

 ؛ رویلوا هل و 3 هلاس یدا ردا اضتقا كجا

 و عضو رب زکلای صوصخ و نیعم كنفلشو زغآ
 لاکشا « هلبا یسهنکع عاضوا ها لکد ا

 ا 1۰ ملیدا ظفلت اص ۲ هلا ی

 غصو

 یمدحر ie هب و رحنح ری در

 ۰ ردقو

 i ON [ ۰1.« وا وا اساب

 قرهلوا کناضتب 79 چیه كنفلشوم 1

 , ريلس هلئدیا ظفلت هل ه رحنح نکلا

 0 ا روک دماء . ا

 تامغن وب هبسا رولوا ند (طو ) هدر

 چ ا رولوا نکع كمما تفت هدناخاد

 1 هی دنلاقرصحتم هنلخا دیس هر ظن ك( جا وملم) امار ۰

 ر هللوصا بکر هنسهداعاو لیکشت كانط

 دقع هذلوصا 4 با ردشمهمهن و ناکما الان

ENکرولوا لب 4  

 و دقع

 . زکجهروک هدعغاشا

 e كشرط وب بس . قیرط مسر

 OLE a قیط ی
 هطساو رب "یرلتاص نانلوا ظل

 دیقو طبص قرد

 * ردزب یسامنا

 اه عنایت ون ناتیچ ندا هلق رط مس رز

 توم کت وچ: یدیا :هدنتحت یرظن ناما لا دنو

Ww ۳۳ 

 ات ات ی تم



 چ واچ یک
 تکغجهنالوا "مقاو هدناکم اه عجب ورا
 عو سش یکه لاو هسا ر واب دی ادیقلصاب ۳ هردق

 تا وصا نالاب زاب هتناتکم ول | تعتض قا هرکو صندقدلوا

 تردق راق هدنتسهامهبج راخ قب اقح لوا ندهلواع ومسمیخد

 یراهقبلط : اوه .هتنشیا ؛ . ریلی زاب هترطف ةفيح هلا

 یت وص: ردیرلهفمص تعیبط, ین دلزاپ كن هعطقم ,تاوصا
 ندنتا زا هاهجوم هجوم كلها وه تاردو ندا باجما

 هدا اوه. ئپ كنهناوم ا نالوا تراببع

 یرلتسر شان | < یرلقفو شهلوا مسر هلا طوطخ
 « قملیق ی یرلقفو وب هتشیا ر روظ وفح ف .دوجوم

 تو تا تابا هنززوا  ولرب یرلیسرو
 e كنق رب مد .قعای یئص یعومسم هللا
 ]۳ قبر

 1۳ ماتا و زر کا ضرع نوش الوان -

 روو دی ف رطف ۾  دلدعا دا قع رب نایلوا

 ود اوسا SE قد یه هقشاندکمهلم |"

 كغامد ترطف ا را 4 هس وص تاکرح لوآ ندهلوآ

 « هدفوح ؟ رودي دنق لصات هشرزوا یرل هفضص

 تگ 4 و « یهدلک هزازها اوه نک ند

 هنل هغلاط هنل هجا اط قراقبج هخ راخ نوزغآ هزاز ها

 هنسی رجما كخامص و رياك هغالوق نديا ةخحوت کا

 كخامص _هنسهلماعم دىق تاک ؟کرحو هتشپا ۱
 ۱۳ ی

 رول وق وص
7 

"یدو تیام هدف رط چیا
 « و دی ءدن هدر " 

 ا د از راها كناوه هنس اهتنم
 قاب رطاف ۶ هوق . ردسارو یئدبم كنسهنک ام

 كب هلاعفنا < ردیئاشغ ےک وود کک وضع رب

 5 یر رب قاوا كلا كحەلک ندخراخ ؛ رددعتسم

 نتت :دداهم هل هات ومس ك ییزا زا ر ي

 شرک ېک لوواط هنسهژآ قالوق هتروا هلا .قالوق

 نیک هخ اص, رود :لیط هب ی اشغ وضع و نالوا

 ھو < رونوتوط هنیرزوا لبطو:تازازتها کهداوه ..
 یرلهطقن یفیدن وق وط یک رترود بوحر زا ها هطش

 : داتاو ؛ .رتیا هچفیفخ یرغوط هیرچا

 یتمدخ قولوا شل اي :قنیکیکس انا و و

 استرا. بوړاو. زر دق

 2 یش زمغید ایهدنایوت 3 متر رود دیگ نع ۲

 تاکرغو

 | هر جوا و شفا نسا "الخا دا هلیط ه زا زيها و

 شلزک لباقم تاوواط هلبا ی .هطناو تل1رت نروک

AEناب اق فرط روا كغال وق هۆ 91, هدنماقم  

 وبدلا ندحراخ ىع ۰ ردا لش هانغر هلظر 2

SE =و رز ةنرژوا لخاد لط یهز زا بها  

 چیا نالیدآ . لصف ندقالوق هتروا ها لخاد لبط 1

 را ولوط هللا عاام رب فوج كغالوق
 . ردشو رفم .هلم اعشد رب بصع نلک ندغامد

 ید هب زارها تاکرح ندا كاا هت لخاد لبط لب

 هب هبصع تابعشت هللا یسهطساو pe میام ندارو

 فقاعتم یو و « ردبا شاقتناو لاقتا :هغامد تیاهنو

 هن داح AE دوم هلا یھلا ىق ةلخ هدمدآ ر وعبش

 هل روصوا هنرزوآ غامد حور هک ای وک ؛رولوا لصاح
 نت هادحو هدرو وقوا یطخ ندا شاهتنا. | د

 . رو رب دتسآ

 POE KEES ا

 هغامد اب هلا

 هیصعو هاوه تاک رح نهلا م

 یسهطسا و قالوق و ندا ۳

 .ردىا هدافا ینسهندام تققح «ییتقنقح كنوص نیراقفو,

 هلرهک .ندنسهنک ام قالوق « نلپ زچ هدنجآ:اوه
 هلوتوط « هسلسهلوروک رلقفو و نالوا مسن هغامد

 تقو وا .هسلسهوق هلاحر سوملمو وما مو ییرم«هسلیب

 و قیقدن هدنروص هبحراخ تقبقح یت اضو یلوص

 . یدا رولوا لباق كأ ی

 ۳ ؛ روب دا تا :اهز ییلب اق وب ت ڄا رط مه

 دىقزەكيدىدقال وق

 یدمش, زدترا اب نكمل ربظنت و دیه" یک ام

 SBS هکعا زا رها هلا توص يث کال

 زوس هدنکوا كلو بولآ هحول رب لباقو ماص
 ۽ ریل هل دیا داما ندنسهفض نعم هحول و ,/هلیوس

 ؛پوجر یرونس یوا هب هح ول .ریلس هلوا ندق وجوأق

 هللا سیا یجوا كاملق « شلدیا طبر راق كچوک رب ۱
 یراموط دغاک لیراص هغامو یو < - شع الها

 فارغو وف) هلا وطسارب شاکود ندیم ولابایو هدن ززوآ ۱

 كج هرج کرمچ «كلح هلس هلشیا هدندزوا" (نیکیرلتاغوق
 e شما بد رو و هدد ر وص ین هح ول یدعیش

 هشالقا هع 1 كح هنلب ونس زۇس يشداق کو هدتورادش



 هنحبس كیهحول لاحرد ییاژازیها كس هسا زولوا

 یلسیایجوا كن وج یغیدآ دلمبق ك كب هحولو ؛ ردا ل اقتنا

 وا هش رزوا هنأ وط سا ی ولاب ابو هن رزوا دغاک

paدغاک هده اس 2 ردبا تراش و دىق یازا  

 هدا وه هدیرزو] یحطس كي ها وطسا ابو هدنرزوا

 ک نکیآ

 < یرلمسر ی هظ وفلم

 تا وصا 2 ر

aشم  

 ۰ رر هديا

 رور هص ۳۳ ها ناب 4۶ ور و

 فا رع وط

۱ 
 وط وف ای داع

 قبقحم و ققد هدن رز وا یرلمسر

 كملق نالوا طول سم هب هح ول

 «هت رزوآ یدن یسهفضص دغاکر

 زمکی دلب وس ر وتس

 اص هغار هل
 قوا ر

 ر نديم ولا

 . شلر

 داعا هنن رزوا

 ااو 8ای ای یا نیک رکا هربدتنا

 .آ ۶ ۹ ۰ 5 ۰ 

 كیاعو ۵ مد اه شلوزود ا ھ 1۶ ندقوحواقو

 هاعو ۰ رریلس هر دتنا داتا هدهس رزوا یحطس

 هلا قسض 5 دا رحوک یزاغ نلسهشآ نالب رب دل وط

 كل ( تاق ) عو روك ذم نوجا كمل اقح هعراخ

 یحطس a وطسا ۳

 یوا هدر ز رط ما و یکی سوروب كتهد.اغ هنفر طر

 ت1 7 .ردشملقاط هر وصامر بت کم ا

 هش رزوا عو یوا كملق 1 ریلب دیا هب ر هلا

 زاغ یهدنجما هحززل وأ ا رحا قضا ر هحفشح هل | داّیعا

 ادام « هکدتنا ماود
 كرلقو

 ندا هلع lg رل

 یا ةو

 «ردیآ نابرح هح راخ ندنح وا هڪ | كن هر وضام

GEIS 
 و

 هب لم ۳ هلا عفت

 هنقسصا تر وص

 ۰ ی ِ : ر د

 : ردآ هصالخ یون لودح یهردس 1

IE E O یا زم 

 هر وص و .رلیا رب وصت ی زا زها تروصثات اض ناقح

 رب وضت و لیشع ( یزاغ اوه ) نا وه -زیم كزاغ ناقح

 اا هدهاشم یهلوض ت ح ییدتا

 هدیژاغ نلستهنا .یک یرلهع كن دین زاغ اوه
 د رلول ۲هجع نالوا لصاحو«رملیقاب ندنجؤا كنهروصام
 رل روب « رلیدبا طض هللا فارغوطوف یرا سر
 ثعرس هزتم ۲ ايو ۱ هدهساب ندنسهق زا ثافتقه دی وا

 . ك هیرژوا یتهقط دغاک رب شاسح نک ها
 .ردشمر و هحبت رب هد نر وضو و كن یو قبرط"

 مسر هن رزوا دغاک نلسیا یس زارها تاکرح تاتناص

 شقت هتحطس یسهنآ وطسا ی ولاب « نوسا وا

 هڌس روض( رانلا ناسا ) ولآ ها «نوساوا یتا

 و هج هدهدنجوا «نوساوآ شل دبا هفارغوط وف
 كنه رج چوآ و نانلوا ارجا هللا قیرط نيع یعب

 نبع «زدسابق لباق رلهحت ناتلوا ل اصحتساهدهدنحوا

 ماط واتس اص هر وک رله رج هتشيآ : ردنآهدافا ین انعم

 . ریلنشالک | یغمیدنلو ترابع نوا زاها م اط

 ۳ ک ) هفاطر رکا
 ی تاصفاءا هبا تزابع ندنازآزبها ههالسرت

 . رولوا لصاح

 ان شع الارص رشیکیا رتشیکیا هفت اظرب رکاو

 لول ی اص رم هلا 8 ترابعندیا زازتها

 شما



| 
1 

 ج اتن وش نا ايا یاماها قواو مسر یدمیش

 دا نا زئمو قضحم ی ۲ رد یلکد ردیع رغوط

 تااصسه شم ۰ رد قیرط لیلحم رلهب رج نالپ دیآ | را

 یلازیم ۰ فلل رب ردتء د رويل اب لیلح رپ نوجا

 لک یرلء زح مکن تا قلم هلا هب رګ . ز5

 ایا قفومهکش | نان :*اسنالوا لب اقمل كرەدا

 . زملاق لح *هددرت هدنت اصا تانهلصحتسم ۾ اتن كەس

 تدنسه رظن: جل وله ١ زمغيدلوا شتا نام هل وا

 e ناکما هننازم» و قسقح هاش رط بلک

 هب رظن . "هد نهم قي رط هکینفام كدبا شا وس

 ها ی وصا دو یل . ردلباقو هدهدیدنچ

 « ريتا شيكا رر درب هدرلهلتساس « یازا زتها

 شب.نمکیاپتیا نایب وخ دما مایط رجوا ,یچوآ
 . رریلس هديا ۴ ۳ یب یلصا با

 ناانل وا د اڃا هدنمای تا وص تا وصم نوجا كيوب

 .ددیشرب a وشتل او . ریلی دیآ لامعتسا هص وصخ تل 1

 “| اا اوت ا

 ی و شالا ندندعم « هاد شب

 نفس نا کش قرهلوا دوم هن راب وسم یدنک" |

 هش زب نھ ندرلهحو ؛ دل رحم هدنفارطا دكروخحرب

 قرهلوا قاط رجوا ٌرشکبآ «.ررب هحنتم اقتسا یرطق

 یرلروحم یدمش . ردشمايجآ راقزاب هدنلکش تلثم

 اوهر هرز وا دا رلهحولوت نانود هللا تعرس هدنفا رطا

 هدر < هسا رولوا .ثاح هلب دنا براو قوس ناس

 سارت اف ۲۰۵ قا ۋا « نوسیلوا هسیا زولوا هل
 تااصهسیا عرس کر ح كرلەحول ن زا , زرب دیشیا

 -ع

 و لساتف اد رغم

 ب۷ 3

 . رولوا لش هنس طب « زولوا داع

 نالوا لباقم هت رلهفاط زازتها نیس وه باس اض

 قیراب كش ر ره ندنزلهج دوخان كتنداقاط"قیراب
 Ey 2 , رلش راب 8 . ردیا نیت هلا یددع

 یکی رز ٩ ی اط وا هسا

 هدا راتسعوا تسر ۵ ادا لک ھا عكا

 راشعالارص قرهلوا قاطرچوا رجوارک | و « یلاص وا

  رولوا لضاح یتاض ۲هشیا

 ین راک اس 1 ۱-با  یسهطتساو تلاوت ه۶

 SS را نی تا لا
 یزاروم هر را ی راز انن) تونه یخ تلف

 ییالوط و . ردیآ تب

 و اد یه ۲ هینمنآ وام هرات ك را راب

 بیا سلوا بیرت قردلوا قاط ردیکیا ريکا
 ا

 ل E ها ی رط 2

 اک یمایجا قولوا هاو

 لوصا هل را ام نا وا

 2 a هلا یو او ما و هاهحو هصو رغم

 طض هلا لوصا وا هش ا اش ناقخ قرهل وا

 هکرویل رد قو قرف ا یراتفو" ن

 دست ییکرت ليلح هللا راه رج ون نلیدیآ- |
 . رویلیا قیدصت يلح بکر و

 اراها كراس -- . یاب زیک یل رط
 .ردهطساورب ميمهدنابریک قیرط هدکمالبا تبوس

 تست بس

 كس هح ول نوفل 3 لەدنولب لد gk Cre ةا رفا

 کلا طبض و دیق یرانایرج ندا لصاح یتازازتها"

 فارغ و سوا کیدەلىا ا هدیابو و قلا 2

 ارجا هایسهطساو رلتا1نانلوا ریبعت سبو زاذتها سب

 قیرطزمکیدتسآ ناس هدن راقو یخد هد رله رجم ها

 , ردشلو یتتبع كم اتن نانلوا لاقجتفا هلا ین

 طبص هلتروصهنره تازا زاها نریتک هلوصح ئر لتاص.

 مات نانولوا لاصحتسا نیل ةسِا ريليدبا دیق و

 و . ردر تعوه

 قمدخ كنفاشو لغ هدنظفلتو لكلا رلتتاص

 روتقود نوجا كما هديا نییعت یتفیدلوا ترابع ندهن

 ظفلا رب یه ندنرلتتایص ۱۰ 1.۰ 3ا “ا ارام

 دیلقت یه و مضو ینیدلآ كفاشو وب نکیآ ریلبدیا



 بس س

 رلبلاق و و شاوا قفوم هضعاب رلبلاق رديأ لشعو
 كره دیاقیبطت و مضو هنرزوا €. لک ) , تاوضم

 ِ هتک دم تخت

 4 ّ ری و

 ) [ ۲ ]نونمریغ)صلاخ هدزعا « هلا راق رل رطو -هتشنا

 نالوا قاکد مزال نوا قلول لصاسب تا 1

 . ردشعآ ققحو نیعل یغیداوا تراع نده لص + زش

 PEY اتن كره جو نوټ < و نوتن

 E ییدتا تلاالد اتاق رخ اک ددا قلا ی

 : رولوا حص فیرعت وش نوجنا تاوص
 تا و ای هل وصم فورح

 لصاح ندا وه یر نالوا و دوو مقاو

 ندا وک هدرعآ ینا زا زیها و و ۳۱: ورا

 رولوا زاوا كب < و هلا ¥ كتارا ها

 . لصاح .یرلت "اص |

 E لکد فوم هدرب كب 1 . رولوا

 و e شلدا ظللت o RE Fj یربغ ندرلن و

 شا ینلشو .زعآ زکلاب هدنظفل" و وک ل

 ۹ 1 وا ۋا” هدلاح و هنیا

 ۲: رز د هکولم تثانض هتناص نالوا لصاح هدلاحوا هسیا
 و کی كەەلەۆك كمەنكج 2 ا

a IRR كجامرر Fe, 
 وا هلو هسا 10 یدک

 ae ا

 ردظقر هلو زمکیددی-زاو همالرب | هتشیآ .يسد

aره : مرجنح مه هدنظفلت و نوکت كنا " 

 هتناص .نایهل وس هلهح و و هسا AER AP ر

 تح هدارو مر هتشیا .رونولوا ربع هق وطنم باص

 .[¥Y}“ ردهق وطنم ی اص ٤ «ردتئاص ناب هل وس زمکیدولبآ

 ا
 نالوا

Tracée ۲ ۱ 1 

 د اا دابا ات اع.ناقج نیم وخ زا رب
 ړدكعد رات اص ېړغ

 زن بق کا نیا هدهشع [ ۳ 1«زن

 و رلزدپا ريع ج رکا ملک ندي ا
5 

 .[۱] یرل سم ا 9 ا ا ی ۳

 ۲ د وج و«لکش ردقوا هداشلا هسیاراو توصف هدناسل

 | هده ر جنح هدنجم | فوج

 ٩ و لاقتا هللد ندلولدم ۰ هلولدم ندلبلد هکردمژال :

 رب اب نوسلوا لباق نوجا نهذ بام هل | رابتعا :قفا وه هن هس وض لاوصا س , طح

 "۳ توصره ةطقنیجنرت كج هلندهزوک هدابفلا رب
 | ج ©) وشنالواربتعم موبلا هدنعابفلا نوجیا قمزای "+ "یم وسخ هدافلا كعومسم فرح ره « كنیئابفلا

 که ءراشعا فتک |

 ۱ ۰ تم رد و ولو فو کم لیدر یلقتسم

 ۳92 اند ۰

 | یساساا كرلابفلا نالواقباطم هه وصلوصا قتلوا

 یاگفلا و . یبع یابقاا هکوبلاح . ردیسهدعاق رب
 وب هکنوج , ردشمهلدبا .تیاعر هب هدعاق و هدکرت

 # كناسا ۰. ردلکد دنتسم هبه وص زا نو رلافاا

 ۱ هابقلارب راعتسم یتاوصا كناسل < :
 1 , ( تعجا هنشحم ابفلا ) ردشلدبا قفو

 . تالد كنفرح فلا هکدادروک هدشحم | وا ندنو

 ۱ « یک تاوصا ارس اس « تئاوص نوت. نی

 1 ا بوتکمهغامدةهفصص هد ما لواقرەلوا ع ومسم

 تاوصا هدنبیرت كناناک و هدنماظن كتقلخ هکكيد
 سه «ردمدقمندع ومسم ی وتکمهدتقیقح یخ د كەي “الا |

 هدهیصعلج «هداوه« هدفوج ندالوا توص « ِكیوص |.
 كفرح هدهمدا ت, اتك طقف . ردراو قنو رب ورح

 یقمزاب یوص رب نوجا می .ردیا مد هنلکش ل ا

 ارهاظ : ردقملق سودم.ایو یوم يوما كعد
ISهلا لا ۰ كجملب روک هلا ۶ 5  

 ٩8 + رده | هئارا هل .هب دام E24 ر قحالتوط |

 رولوا كحهدا نصیصخو رصح هاش فورح ییرعت
 رب يتوص كنا قمزای قرح .رب هکزولسهد كەسيا

 و ۲ - ردكمهل | زارا هلا نابفلا. لکش

 ۱ ۹ ردیللد كت وصوا یلکش ؛لولدم

 ۳ مو تببسات واسم هل رد

 | یرلتناص ییدتا تلالد كنفرح فلا. رلتاسنا مق

 ۱ هقالع_رب _ یک ه هدننب تئاوص یفیدنولو لیلد هلا

 1 e هدراشملو تام ر یک
 : ء.راشمولبا قافنا چا زارنا هلا .لکشوا

 | لاو :میط كا هد یلکش هل ا:یتاوض :تفرح رب

 وا :نا ولو ترانع نیسامحار " «تسسانمور هقالع قیقج |

 ر ندن رنک چ هبصغایو" هسا وهتا زا ما كب هی ترص



 رده اقثم .تبنتانم نالوا راکرد هدنشو قفو نشل

 3 تعحاصم هنتخ ےک رد

 هحول زب هل | يک هکر د مانت ردق .وا تلالد « ی

 ظقح یکی ندلوا یوص. ؛قفووا نانولواطض هرز

 تأوتصا ه ردلاشم 5 3 روک تب هدیاب و

 كق رطوت تقو یمدنالشاب هغل زاب رلفرح ق دم ۱ ؛رد

 . نوسلوا شعولو یناکما كلي هنولوا هدافتسا ندن
 دانا نوجا قمرا "یرفرع ناقج ندنغآ

 هدتظفلت نیح كزافرح ىف قبرط" یجنکیآ كحل

 تققح " . زدقته و مت ننوروک ندجراخ دعا

۲ 

 وک ذمهنیا یعسطو یف ردقهت تمهلا زارا هلا قف 1

 و عضو ینردلآ کیا ردنا ظفلت یا كغ1 یواا

 ننوروک ندخراخ دلزغآ .-رولوا لیثع زرط ر لر

 نالوا نراقمو لباقم هتئهو عضوو هليا یهو مر

 قد هلا تاوص 6 ةقالع و :تیلنل ام ەەن تور

 یهاظ بویلوا ینخن یک هقالع و تبسانم یهدن
 < -شقا بلج قد رظن. یرب ندلوا ات ندنفیدنولا ن
 یزارا و لشع هلبا تروص و كناه فورح |,

 ہدیلا ربع یابفلا .ردشمرک هقببطت ةحاس یر ندقر

 ` ك1 یرالکش .كانفرح نبع هدکینف یابفلاو كهزا

 لامحا- هلوس كب هدنسالوا شفا ندنتته و

 هدغاشا زار یرالکش كنمعو كله زمه هدنسابفلا ب

 یغیدلآ كغ هدگظفل , بح هلهح و ینیدنولوا م

 وآ تره ارم امام یلیهو مر

 Er وا تنشانم را

 یرلناووق فارغو وف ردنا هداعا هد یک £

 قرط یا كا نوجما قمزاب قورح « < ی

 هکیدیا لکد دوحوم هش کینگ 8 اا خا

 - هتززوا هحول ر هللا یوص ناقج ندنغا كفرح

 و هّيیط "تبسانم رب هدننب قفو نلیبهبدیا طب
 هدظفلت نح هللا توص وا یک ینیدنلو هلن اقتم ةطبا

 7 ةقالعر كلذك هدهدننی تئهو جو یغیدلآ تل 

 “ك ۱ ا ىا ر .رددوجوم هبعس| |

 بو تم ردقوا كلذك كما هت ارا هلا یمسر اد تا

 ر وص یتشه و ۳ دا نعا نکلا

 نده وصیاضعا هدنرادصا و نه كرلفرح كرب هل ديا :

 رک دابا نار ۶۳ تل

 ٤ .ریاکهلس" هنسانعم تژااو رم قرالوا هانک ندلک

 "| ينو ترادتسا لکش رم نا هسیا هدنظفلت كاا
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 نینالو . نانو هلبا لش ندنسابفلا- هیکنیف کرل
 او و ی 0 و تئاص هنرلابقلا
 E هرظن هظم و شیت رد شا هظفاح

A.دافقتعا و تی ا اعط ناسا كم دا ی یتا ربع  

 ` ناو ندنرلفلّوم رصع ىج دی نوا كناقحلب ندا
 فورح ینیدب ولو هد داقتعا شلوآ لزات ندایس نومله

 Ev رولو ثم زرط و هدنسهلج تل ها ربع

 مو ینیدلآ دا رغ۲ نکیا ردیا ظفلت یرلفرح و

 دا تو كأ زار ۲۱ هل رب وصت میس رب قلهو

 < ندنسهب رکف تادح وم مهم كلا .e یجد نوا

EEرددودعم ندنسهبملع  

 5 کلو نوح » نسا رد و هنن 0

 هدابفلار ینادلوا شع | رشنهدهردنول هدنخځم را ۱ ۱

 نوتو كرهدیا بیقع یوصا ینیدلو دن وله ناو

 ةن هل كرما کیا ردا ظفلت یرلنو یتا فورح
 ۷۳ EEA رب "وصت یراتده و عضو

 ندن یاب هسنا رف هدي دالبم 7 ِِ گی نوا

 تاک داراناسل » ك سور وڏ نادىزەرب «

 ر وصن : دل وا لکا ا همای « یسهمنهم

 هاب هرزوا قلوا تب اتک سارا هب یلک ناسا کیدا

EE Sr RSعود یو  ET 
 ینادلا كغ1 هدظفلت نيح قرالوأ ىميبط كنا
 : فدلکت یتسهء ولوا زار او میسر هم | رايه و عضو

 ۱ زدشعا

  فیلکت هرزوا قلوا یف هش هدهنرص یجنجوا

 « هدنلشع و زاربا كنا فورح هدقیرط رب نانولوا
 کا هلا

 ندی وقله ناو .
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 هدراز

 هدافآ هل | هرج هدام 5 یتمدح هصح كنب ر سه

 ۰ ردیل وصا كه

 یماع هدایز كا قدقرط 7 وا زمکیدتبا نایب وش

 . یتمات یسابفلا فارغول وف هکردقو هبش یالوا یفو

 ۰ هد وصا « ردیل وصا قفو زمکح هلس ۳

 توص ھه ناقجندزغآ هلهج و زمغی داوا شا لیصفو

 ناس

 ۳ 1 هل |قفو ر ی راک لباد و طض دارا زا دقم« مطقم .+
0 , . 

diagamme یسهحزسنارف ]1[ 



 س 0 تس
 یی و دوو

 . ریلیدا هارا

 هدكناضعایکرلشید « لایذ نانولو هدف فوج رتارب
 3 فار طا ارظن اکو . ردزاو یکراشمو لخد

 اغآ نکیا “رطبا رادصا فرح كنر رها ندف

 .دنکش یرح روتسد او هلداعم ر ودا کیر

 ۲ ولو چا عیک

 یعیبط كا هل رابتعا قلوا توص كعطقم فّرحرب

 كتوص زاهج ندا جارخا و رادصا قرح هتلا لیلد

 كنه زازیها ط وطخ ییدزح هن اص غامد «هنناقطا وه

 نایولوا طب هنحطس دم زاج ۰ هنشا و فارغو وف

 یجزاخ سار كوص ىج EREY قلوا قفو

 تقبقح كت وص نالوآ .ققحتم ادو روا

 دوح ومر توص . ردراقفو و هکق و هپش یسهح راخ

 . ریدنا ققدب هدنرزوا رلقفو و قرالوا یجراخ
 تاققحم ندنرظن هطق تیوص یف قيرط و تج | ا ۰ ۰ ی څخ له < ۱ ج : ر

 ب نا زاسل هدهساا نمررب دعاسم كب ا ا تانقرو

 هل | زبرط و هچرک . شو ولا دا لم هدنملع
 ت ۲ 1

 ہک * لزوک كم یس هسف رح تىھام كفرحرب ریلیدآ ز

 را یسلمسر لل طقف رذزآو تاج و اا زا

 ر طسب
 تب بل a. ye a ۰ ۰ اب

 ترابع عود اب و ماطر هدانحما ع وتتم «هدتماقتسا

 ندب رظن هطش بدا اغ نا اسل علعت كما هماقا قفورب ۷

 هذن ۲ ۳۹ یخ هدبا توعد یرداو تالکشم هحرده

 هد رلن و «هدهدنقح ی ا I رد لکد جاتحم

 ۰ ردر را و رب و E سع ربا 8 هاقل وا نق هس

 E Be ت تا كياسل هد زعامز
 3 ام روح ر 2

 فورعم هدنذاشنا هسابفلا لاکشا نوجم ا. كمهلىا

 ینتیشکا كيوبناسا هک قیرط یجئدرد نالوا ربتعمو
 , ندعدق یماسا ثقرطو ء ردشمهلبلا دیحوتو مج

 قوج زا یرللکش افلا نالوا لماعتمو دوجوم یر

 یک م راسو هطقن « كربلا جوز هلریرب ايو لیدت

 5 كرەدا 1 هلا ۳ تامالع ضعب

 8 ردلوصا كمةللا لامعتساو ییفوت هر وک ها صا

 ؟ ر دا هدییاّمع یاّتفلا

 هلفا طا كن هدنرادصا  رلف رح

 E هتنرت فرخ رب ناسا رح هک درو 6

 "ربع لوا ندرت عهتن «ی

 تكنف رح فلا كرەدىا تڪ رح هلا قیرط و هن ز

 صیصخ فرحرب هن رره كرلتاص یا تاالق ۱

 " تانسیضعب ندنماوقا ابوروا كلذك ءیک ینیدلوا شم اب
 یک تافرتت یزاعدتتا ۲رجا هدنسابفلا نیتال

 ا ۳۹

 ی ۱ 9 :

 هکروولوروک

 ءزروسدازبیع هللا تاراشاضعب ىلا اي نوجا كمەلىا

 هلتروص و هتشيا « زرو هلا موز هلا واو دوخاب
 یراکش وش هرزوا كامرتسوک ینرلتناص كزعاسل

 طق. ۋا قا « فا یا ۰۱ < طزع ار : ززوسا

 «ندیلصا لکشرب هصوصخ لاکشاوب نوت
 ِ هسا مس ز و لکش و ردع رفتم ندع دو ا

 همبار قیرط «ندنو . رد | هرزوا یفیدلوا مولعم

 مورا: لک ق ۽ زروپای یز اوص هروک

 رد شع ولو لصن ۽ ی

 ؛ رد شک ندیبیع یابفلا هکر یابنلا
 ەدنسەرئاد لم قبرط یج درد هن هدب یل رع یاشلا

 لاقتا ندیکشف یابفلا هللا لد كنلکشقوجز 1 ین

 اك فلا ی هدنسابفلا هیکیشهاتمهدلاحوا . رد شم هل

 هزب طخ خراب هدیاب و ماقا .روبلاق هنږرعت نشنموذخ ام

 ؟ رو ریو رخه

 اب یسیطخ خراب كف حفلا یهدتیاشلا هکینف

 اچ اضتقا تمهلبارظنع اجرا ردق هنابفلاو نوجا

 كنب رلابفلا ید رال کض نلیدا دع یدحوم .كنابفلا

 دق رصم نديرو تروص كنلا نالوا فرخ كلبا

 ؛ فلا هدیرصم معدق طخ . ا دایکم

 .یدا ریلیدا زار اهلا یر شوقهرق یوص (1 )

 هشوقو هدنراناسا ( رانوعرف ) رالرصم یسا هکنوچ
 مق طخ . ید رلردبا ریبع ( 0 ) موحآ

 روصو مسر ا ییاشا هک لوا رود.كنررصم
 «یدیا تر ابع ندنسادنا ق ۱ ها را ها

 ۱ .قمزای یشوق هراق ى یرس روت هدل وصا و

 ادرس چ ریلساب یمسر كناوح و نوجا

 اقم ) مس طقم توص کیا ییرکی هدنرلناسل نویطبق
 ی

 ۳9 ی رب دت | نیما و فک ( هس وص

 و مجد فرح یع) هص وصخ I ۳4 هدب رلطخ

 ا ( ا هیطبق طخو اضلاز «رلیدلبا ذاضا
 ناسل .یدا قريبا ىع (۱) يسحر دارلفرح

 كنسهلک موحآ ندا هدافا یساضعم رسن هدیرصم

 ۱ هللا لک ی نوجا یغیدلوا (CH یلوص یج



۳9 
 هروک ذم فرج هدنرابفلا هلیفرط كمهلبا هيبت
 كشوق, و هلتتسانم وا هن یک یراکدریو ییماب موحآ

 هلع ءانب .رلی دل ا می تراشا هنفرح 1 هدیروص

 .یدلواو لوا لکش كنفرح تقلا هد ی رصم ع دق ظخ

 هدهب راج تببسانم هلا رلبل رصم یر ندتقو کساكی

 ساقا ندرلبلارصم یرلابفلا كرلبل هکبتف ناولو

 :E هنس راکدهلا

 رلب دل ۲ ا

 را یلکش كفلا هدنطخ

 هد یاکش كملا . ردشمالاق همش قل 0

 سو
 هسیاقم نا ۲ كرل هكیتف هلا یئوحآ كرلبلرضم .یدیا
 ' ةهادب ینیدنا ۲ ندموحآ كفلا هیسرولوا كل دبا
 ( C۲1۷6 ) هدنرلتسد طخ كرل هکنف . ردنآه اظن

 . هدایز اهد یلکش ككنفرج فلا هلی اجا ا

 ا لشیرولا اهد اا شفلهداس

 رلساربع نالوا كرتشم ا هکیتف, هدکلیماس

 سابتقا ندرایلهکتف ییرلابفلا راینایرس ۰ رلیطب
 به: ندا روا عبطلاب هد قف رح فا. نوجم|ی راكد هلا

 . ردرلشمهلا لقن هبرع یابفلا هلبا تالوحت ضعب
 هردیا هاراو حاضیا یالوو لودح یهدنآ

 (  کلم طخ ینمی فیلغور هيه ) یطبق

 ى چ ( یاکطخ نمی كينارهه ) یطبق

 XX < ن )یک

 ۱ مممم ممه مس حمم سس ی ص

Lge ( یر. )لر 

 کیف ( archaîque یداع ) دق

 : ورا ایک ناص 03 ندفرا

 یلکش كمال

 باجما ۰ رول وا هدنس ز هنطخ فیلغور هبه هدع دق

 هم وق ندم وق ءرظخا هوالم هل هد الا لوح هلن ا لامعتسا و

 .ددشلک هلاح نمغیدن الل وق 0 ییدمیش ه هديا هدا لاقتا

 ندلصا وا هن د یلکش كززأ < رلطخ ابوروا

 :ضشبزک 0 A ك راب اربع ك رابل هبكىنف ردیعشذم

 لاقتنا هنرلابفلا ایوروا « هرلتیال هلبا هطساو و

 ی رلابفلا كنه دمتم ما و وقا هدنسهدام افلا .ردشمهلا

 هدناسل سه بلا یوا

 ( تعحارص ۰ وددوح وم هداروا یرالکش

 هنن رلهدام طخ و ابفلا هدنوجما تالیصفت رکید )
 ِ ( تعجام

 هدشروص (:) كره هد نع طخو ایپفلا

 نوع دز بم LE هریک i کیو ا
 كل هدنسایفلا . ددشع ولوا سابتقا ند (ء)

 ۱ (CE : ردوب هدیاکش ر

 (ETO هجا يافت نورلتسع تس و

 .ردشمهلبا بالقنا هنتروص (ء) عبطلاب هدملق كلبا

 (ع) وش نلیدیا هيمست فلا نيع هدنيسابفلا برع

 1 دخل ذا طبر هحول ر

 لاربع

 نیعو.نالوا فرح یجنتل نوا هدنسابفلا هکینفهسیا لکش
 هتسهدام « ع ) زد شل آ ندنلکش 6یک کتا

 .یدیا تماص فرحو هدنسابفلا هکینف

 وز ناو

8 
 برع كن هبینجا مالعا ضعب ندا دمها یلوص

 0 هدنهاذم تئاص ع هدتسالماو ر رح هللا شو رح

 ۱۱ .یکینیدلوا هنر هک وقلع « ردناسکلع . ریلیدیا

 ردخل دیا لوق هل وا هدهنسافلا برع

 چ هد کپ ال کا یک نالوا

 ناتد یلعس . ردشمهلبا كل اقا ندیطس طخ هتسانفلا

 . a ۰ یطبن طخ ) . رد (20 : یلکش كفلا هدطخ

 ( قاب هسرلهدام. رع

 طخ هده قرش يک صعب زمکید ر کپ 71 اد هناا

 نلیدبا دانسا همیهارا ترضحو نلبر و. یمای یمیهآربا

 یعون رب كنب مخ ارظن هبهدندج تاقیقدت: هک طخ
 یلکش تكرل | یعل كف رح یجر ضد هدول «ردكع د

 ۰ ریلی دا ۳۳9 هد لآ ر ویو هدښ ر وص 1 یاءفلا هکردیا قق نادنس هتبب اقم كر اات وا

 ۰ رلظت ندهبماس ماوقا نالوا یرلق عمه رلب رع رصم یسیلما لکت كلا یودمابثا مزب ۰ هدر |



 س با س

 )5ا (1) هدعتروا (۱) : هدادشبا " | یرلقدنولوب هدنبسانم نامزره لیا رله
 E (.قاب هننرلهدام رف طح ) ٠٠ یاتبفاا فرح فلا ندنسابقلا هنکیتف الصا نوجا
 كفا هدنطخ نوخ روا ندنرلطخ < دق دا کر كيوب و شمهلا ل ااقتیا هل | هطسا و وا و هد نل نع

 ت ف . رد( ۳ ) یلکش | هدیناربع «ندینایرس « ندنطب"هدابفلا وا هکردن وجا

 (۱۷۰۰۰۱) یلکش + وا كفلا فرح هرزوا قلوا لقثنم

 یلکش (۱) ناتل۲ قدننامرتن . ردشع ولو دوجوم

 أرظن ه یدجمآ شرت س هنظن كنشساشلا هک

 ج رد هنک وص (ال ) هدلاح ینیدلیزای هتشاب كنابقلا

 تا تک تمجار e دوا  :.نوخرزا

 یقر رب یقدالوا LS gj تا هدزنمهرتضاح
 ص وصخایو هدرلباسح «هدرلب زاب قجا ءرلت زاب زود تیک

 هساتلا < شام هلن |قی رفت نددحاو یو لا هدهد ربح تا دافا

 کوا ,كرک و .خسن رک فرح فلا af قماقار لح

 r یبس كنسهملسد مال فلا هفرح و

 (ا) هدیطن طخ نلیدا فصمو هد ییهارا

 ,es تبدا مع

 1 أ

 . ردالواو بوصا قمزاب قرالوا لشاب هدهعقر

 یطن طخ كنسايفلا هیکیتف هتسابفلا برع یلکش |

 هنعا وا كطخ كد درد ساک هل ایرلهطسا و ابن و

 لاکشا E اار صار

 1 "كنتف رخ فلا هدهسامع طوطخ هکر هسطخ

 1 ) رد یس هع ولوا مسوت هامات

 (. قاب

 فرح زمکیدید فلا مال ہدییرع یارفلا نوک وت
 شم ها لاقتتا ندش ہہ طخ هب یلیع یاشلا اساسا

 ین رز یک ردلکد ی رب هقشاب ندنف رح فلا

 وش زمغیدنوق هنفرط یراقو كهف تقوا زیغحهزاب

 ندفلا نالوا فرح كلبا هدرلاشلا هدلکتش مولعم

 نملدا لو ا هلا ئ رب یریغ

 هدب رب اتک انممس 4 تدق ی هدزاغلا ضع

 یرللکش یرتبا كفلا نلیدا لامعتسا هدنماقم سر

 لوا دتم هدننب یابرا مدق اشک الثم ردراو

 یک یلکش ( ) وش كفلا هدیرفج لق نالوا

 هدنرتامات « هحارلا تاک » راد هن امک كنابح یا

 ( ٩ ) تلا فرح هرزوا قلوا ندهوسمک زاغلا

 م ردم وسر هاچ رو
 كيو . ردشمرک هلا ہرن رع تالک هب هزت فلا

 توص رب قرالوا زکلای هدکرت یابفلا (۱) یلکش

 بکر.« یرلتناص یک ٍءا ؛ وا ۰۲ بوبا هدافا

 رل دا li نوجا ترمه | مس رت یرلفرح

 (۲۱) هدنرخ ۲ : هدنسه روا كن هک رت تالک هام عم

 . رىلبزاي هحهداس قرهع وق ير اشا ام < هدقماقم

r eTهدماقم وا هن 9۳۶ هح وتفم هزم  

 ی ایک آ ا ا لس
 : ردرلن وش یراکش, كفلا هدتعابط

 ردكچ هل دیا ج رد هدنسهدام طخ ی

 هد ټا هدد مع )

 وی ۳ 1
 ا و وایقطا فل اتضفب و دم فرح
 ۱ ده مخو . رليدا رابتعا دم قنس هسنا هزم. نعي

 ..( تعچارص هتنرلهدام راهظا

 | ہدیزع فرص س. ییرع ةف

 : : رلس هل دا هظحاله ندتهح چاق رب فرح

 هلبتهج یسهبفرح تاالد کنز ا هدەلك (۱)

 كفرح هروڪ هرظن ۀطقن و هکر د ثح ندنعاوا

 یعوضوم نالوا هقرص لصا هللا يغوضوم کهدابفا
 هل رابتعا يعوض وم کەدابفلا. ردرا و ؛قرفر مهم هدننی

 .تحندننوصو مس کل ایقرەلوا فّرحرب درفنم كفلا

 ءزح رب هدابفلا هسا E ره فرص . رلیدا

 هرزوا قلوا ىظفل رصنعرب لخاد 7 قرهلوا

 ثحم ندنروصو توص ییلبا باستک او تلالد

 . روئلوا |

 Ee هکر ۶ سیار دل لهلک ( ۲ )
 ین قلوا ان فرج رب « فرص رصنع رب هدنسآ
 ام رد هلیتهج قعلو تادا ر ندناودا



 ےس س ےس

 هرزون هلک ع ون ار ۰ جو ندمالک ءازحا )9

 : ..[۱] ردتح
 هدابفل .E نالوا بز اتعا ظفلت هدهاک ( )٤

 . ریلبدبا ثحم نی « ند وصت

 ۰ ردتح نالوا هلیتیج الما (ه)
 هدرآ فوق شب و هدبرع فرص ها

 . زرودیا ماود هثح هایسهرص

 : زدرتعم یعاوا نحه كفلا هدى رع فرص الوا

rE eyو دند اک نه وح هکر دهبلصا  

 یک شل تا
 ردهیعطق فلا (ح )

 يک لا كنیرل هک
 < شا < قوسا چد ختسا ,ردهلصو فلا ( د )

 هنب رلهدام لصو - مق ) یک رلفلا یک هدنرلهلک ةنب ا

 ی ( تعجام
 ندنعابشا تكنهحتف هدرللعف او هدرلتسا (ه) ,

 لع .راربد هلوهت فلا اکو ر نالوآ لصاع
 یک راثلا یهدنرلهلک لوعافو

 ندرلفرح و بواوآ ۷ دو واو لا ۳
 اع تد ار قلا ۲ قلا لو
 ندایو ندقاو . . یک یرافلا تنم رل هاک لاق هاب ۰ و

 . ردیصا« IFS لوا بلفتم

 نو ند مج واو هد رللعف اب هکر دهاصاف فا (ر)

 هدندعب ام هلا مج واو ردا مس ز هدنناتک و ظخ

pkkمسر تفلا از زر 0 نوجا لصف ین  

 . ریلیدا ساق لصتم هنیدعبام واو ةعالوا

 دوخای ؛ یک فلا کهدنرلهسلک اونشک ۶ اهر
 لصف ین هاش نو هللا نو نالوا ثانآ تامالع

 . یک ینیدلوا هدنسهلک نانلعنا . رینلق هدایز نوجا

 كنابا *یناوقو تابا لصاوف هکردهلص فلا (>)

 نشحا « دا « لا « با .

 نونظنو »۰ ردا نام ییهحتف «رونل وا لصو هنس هحتف ۱

 فا 9تا اب ونظ اس هک یب 6 ات ونظلا هللاب

 تا هک ردو قزف كاضو تفلا هلبا هلص فلا یک رب
 لصو فا رلیدیآ قاسم و بلح هب اشا رخا وا هلضص ا 1

 a هدایز هنلثاوا لاعفاو ءایسا

 اجر وا ۳ هد هغر یجدد 3 :

 تیآ «ةيصانلاب اعنسقل » ردهتیفخ نو .فلا (ط)

 . یک ینیدلوا هدنس هم ر 3

 هدنرل هک ناد « معاخ : رج « هکر ددم فلا (ی)

 . .یک یرلکهید قاناد « ماناخ « لاکدک
 یی هتک دم فلا و لصو تقلا لا هلصاف فلا

 رونلوا مسر هدنباتکوطخ زکلای كريما اضفا انعمر
 هنسانع» طقف لیاقت لاس رو ییفا ها هک

 ۱ . زمنقوط
 ہد ا وق نالوا زیتعف هد رع فرم لع اا

 رب هلیروص یقمزو یتسانب كلةلك نعي فرص ًارظن
 یتلاح كهلک رب اب و كأ ی هک کد -ندهک

 یدانم نیت رب اثم ) كعا لیدت یارعاو

 هت رلهدام یی لاوحا و بارعا كمربتک هنلاح

 هدافا و تاس او ددع هدهک دوخاب ( تعجارص

 هب زخاوا « هنطشاوا « هنلئاوا كن اکنوجا تم هل |

 نداش فورح « .ندهفرص رصانع ناسا وا داربا

 ۱ ناوسل وا تم انض « نوسل وا تاصهدیرب ندنآودا ابو

 هتمدخ ییدتا افا هدنساشنا هلک فرح | . ردفرح

 . ریلیدبا فیئصتو فیصو یلآ هجورب ًارظن

 نوجنا قاي عج یرلعسا درفم .مج فلا (ب)
 ء تاصع « هتع + وب تک سووا تاب هک

 . یک هجاتم دجسم لابج « لبج تالاص ۰ هلاص

 قعاب هیت یدرفم مسا رب اب . هیش فلا (ح)

 هدهاش «ناناک ین ری رک هکر تن هلک نوجا

 نوجا .كعا هت یدرفم لعف ر اب 4 یک نادهاش

 ناخ « نانه ذب : ریلیریتک هش رخآ 7

 ۱ ۱ . .یک ایربصت « | مصن

 نوجا قعاب لعاف منا یلعفرب . هادی فلا ۱(

 :رلیرتک تنی شاف هل |لعفلا نبع كنسهغيص یضام

 :. یک .قالخ قلخ 4 بناک <« بتک

 گفت سما اخ نیز ام افت مي شا
 شک | ؛سلجا « رطرتک هلوا كنهک هرزوا كعا ٠

 لک نیت

 زیا هلا لکت لیضف ,مسا لیضف فا .(و)

 .یک:فتکاو مرک | ؛ییلیربتک هنلوا كنسهیص یضام

 ۳ س ل



 قعاب قدوم تحعت “لغق٠ تحمل ©9 ت
 . ی کای ام ریلط ر ها كنضام هرزوا

 نوجا كمر ,دنل هذاتز انعم .هدایز تفاا ء (1ّظ)| ۱

 لعف رب لک و هکر د فلا

 یسهزنمه كن لعف |

 نالوا هو الع. هرل هغىص ییالژ

 .ر ةنلوا 93 یادم ند راب ىل الث

 اک
ê A 3طه ا م لادا  

  ریلیدبا ,لامعتسا نوجا قعای ردصم ایو مسا ۳

 یک باتک بتک

 ود اب دریک هادانم.. ا فلا _ (2)

 یک, دیزا, ۰ الجر

E 0لدب ۰ هوم  N3  
 .. یک_ینیدلوا RÊ ادیز

 . یک هادیزاو,. هدن فلا ۰ (م)

 «قلطنما رمعنا >مدا رب الم هکردیاعخ فلا (ن)

 تولوا رصح زعد رد | رع نآ بودا :دا رص كه د

 ه دا معنا رعنا هداروا هاقمالوا رداق۰هنا دا: دعن ام

 و قالا كوا هتشنا هدک دەل | فقو" دل ردنا دم.«

 ردندنسهدامیع هک )روش د یناعت فلاهفلا ییددل ادم
 ( رسام ا دتا یحاتفنا بكمالک وق ییچن ا! اھ وک
 اهد هسا قیمدخ « فرص نلکش تا | پیاو ك وص ا

 ۳ ردیروحم هدایز

 ی O بر دمت فلت تي

 « رد هدودس# اب یک. یغیدلوا هدیرل هک ءاضم « .وبآ مس

 هردهز وصقه ی یک :. دل وا مدیا هک لیجع نکس وا

 ندنسفت وا کیت هکر دهرابع فلا ( )۰
 ماکتم شف ءرلربد یخد هاماع فلا اکو .

  رققعزسا ا ردندع و , و "به یرلغللا كش رلهعض

 ۰ یک: شیدا هدینرل هغیص لعفا

 ردا ریبعت

 6 رده لکر ندمالک یازحا :هدفرص , E الا

 عو ی l> هدهدسیع فرص فارخ فلآ : و زدفارح

 ج ال هک او ما م اینا هک رلم,هنل وا دخ هک

 هاا ای و هبلعف هلج هد همش رع ا فلا

 کی كلل 7 ندیآ.بآرشا:یم غم مامفتسا

 ۱ S3 4 کیف ,e لآ

 ماهفتسا تادا هدماقم و هه هزم  ینویدا برع

 ماهفتسا تادا تا هسیا هدلاح تقح . رلردیا قالطا

 تاودا هکنوح . ردهلکرب كوس ندفرح قح « ردلکد

 هدنن اشنا هلک < زماناص دودعم ندمالک یا زجا

 نالوا ۳ هتسهدامو هش تر هلکو نانل وا لامعتسا

 . ردندنلسق یانم فورح

 O رلهلک هدنجما هزابع هسیا فورح

 1 . ردهلک ندا هدافآ قفاضاو

 فورح هل ماهفتسا ریه هجزمرکف هلع ءا

 فیصو یلعف . ردندیابم فورح ه « ردندیناعم
 هلک نالوا مزالم هادبتم اب و هلعف اغادو ندا دیشو

 . رولوا قفاوم هدایز هناسل قطنم قعلوا دع ندنعو

 ۱ 7 ( تعحارص هنرلهدام م اهنتساو ) 

 . ردهدودم فلا قرهلوا هشوص هکر رک گه ا

 نالوآ لخاد هادانم قرهلوا ندهفرص رصانع قلا
 ادل ۰۱۱ ) . رد لمهمردشیراق هللا ادن فلا

 ]11 ( تعجاص هترلهدام

 فرج فلاارظن هظفلت هدیعفرص لع - بار
 ياق داور هنن رلعوت هم فلا «هدودم فاا

 رذعتم ایا هلا کس هده رع هکر د مولعم

 O ET هدنل ئاوا كەس رع تالک ندنغیدنلوا دع

 م ردقو

 ا فلا ناناو دن زتروا كارا هلک ییرع

 « لانج ۰ قاتنا ۹ ریلی دی | ظفلت یردلوا د ودم اما و

 هن كاذک یک رلفلا یهدنراهروا تان را هلگ ىجا

 نده زه هدهلکر هرزوا قوا سام هب ه دعاف نبع

 .رون وقوا دودم | ا نالوا عقاولوا

 ار ءارغ« ءادر هداك ادر
 رلهزمه عقاو هد رخآ هده رع تالک زمکیدتبا لق هزم اسل

 هده دلاسو ریل اق د رغم فل | هد هلکت ب امن وجم ینیدنل وا فذح

 تاعر هاصا

 ۹ اصع .ردر وصقم رلهنک اس فلا نالوا عتاو "د رقم

 هدټالک ر خآ . ردیراج هن هدعاق هلا

 هجو قرق ىلا هدراصب یوم سوماق 1
 . زدشمهلتادارپا ین للام ادرف ادرفو تبث هرزوا



 تک زس

 افق

 . تعج رم هنث الما س یا 7 افلا

 0 < ىقزغم ۰ "یطقم ٩ یرتشم- : هدهزوضقم

 "یک رلفلا یهدنرلهلک هرخآ لا و یبوط < یدص

 كنهدودع رھ لا ا فلا هدبرع مالک. ۱

 سا مقاوم : نقف تا ند ایی دو

 هد ه دین ع فرم لع كيذك هدنوجا كملي

 ۰ كل ەحوتفم ة زمه اعقاو. ردا اضتقا كأ .ناس

 فلا ۰ تك همومضم همه

 هدودم رقم 1« ردهاظو حرض قزف ندهنک اس ۱

 ) تعج رم هذغ الما - . ۱) ةياتک مه. آل ره

 POT O E فلا هد مقاوم ثکا
 قحەلوا ر هق رق ندنربرب قرح کیاو نوچ

 فزڪس |

 كب هر و شک هزم

 ردمزال كب EF هدعاق ضمب

F>ردهدن ر وصهدودع. و زمه اک کا . 

 نالوا :صوصخ . ةبهجثرع .. ٩ یلملیپ .لصان یو
 یک اب کود یاب اب یهد باب « .یهدودم همه

 | اهر تر اع نوک راس فا ها
 قلا هدریره فلا تو وا gs ساعپهق

 دل ,ی تا ي

 ؟ نیسالاق لحم هنقرف هدودم ةزمه كرلدیا دعا

 ۱۳ 9 O الشم تقو وا
 ه هلا قماص م ءهم ) را ۶ هم : زریلم هذآ

 ا دج هرس ا E تدا ندا

 کم ندەنک اس فلا

 دوخاپ ( ر اء م) ی ةرو دم هدیلرع طخ

 ( تآ ءرابم,) هدیتسهک تادابم هد

 ار ی عا باا مولا الما هدناکش تاب رابم دوخاب

 تقووا 0 رب هک اد . اهر

 اذ یک دتا قفاو ہیلع طخ سر ا هحوو

 ؟ "یرلدعو راس گرو زره - هدودم مه

 ِ HEE کن ردفرحر ه دارس غ تورح ملع

 یداع ۳ تما وص فورح ر لا ردلکد اره

 هب هسف رح ٹاض و .صحر ۰ ردلکد هدتماص زب

 کلاس ندنشهعرد بلتماص .اضع , ردكلام

 " نالیزاب ةدننووص (.ی ) .بولوا ماللالتعم. .یب

 ۱ نم 3 | الث .

 ا فرح

 سد پس پس سس بم ______ ل سست تب

 ردشعالق

 رلثا نارتقا 4 هننک سام فلا « رذا »زواج .ودق
 اکو هتشیا ۾ "(:تعحام هنسهدام توص د ۲

 هش رب نه كتماوص هد یل لع یاسفلا هکرد نشف

 هدلاح یغیدنلوا حطو ضف وصخ ا 35 یر -یربآ
 هاد نل e ششمهلرب و مایار هل وا هه, ره تماص

 7 هدیازظن همه هک جا نوک

 : هلا: قعلوا دع .فرعر یرآ نهدکاس رم

 ۷ شعلا: راس اتشعا هن رار

 هک اک نم لایا زید 97 فلا هتبر

 ه ل رع فورح رع لاحوت انعقاو

 توص نف هسقول 2 ردهص وصخ تشکر ص وصخ

 هدن را هک ا 4 ءدب هزم لصا هدنرظن طه

 تماص یهدنرلاسفلا كنرف بولوا رلهزمه .نالوا

 رع هلتفص كرحتم درابرع [۱ ] یک (6)
 « ندندنک یسهکرح یر رش اکرام رک یراک د هلبا
 ا نر ا ساق کب

 E لوصا طقف (تعحاصهن رلهدام هزه ت وص

 کیدو دا ندیټاصتع هسا لا ساپا رھ ۱ ]
 التم ردسوسح هدنر وص من هد هدب راظفلت ك رلنناسل ضعب

 هب هجر در: فرح نل لیت د( «0)ت اصیهدنرل امفل! كلی رف

 كنف رح( هب «0) امو هاو ؛اس ةه ردق

 هدران وکو هکردیهلوا ینبم

 ما زا طلغرب بیرغ هدنسهبک رب تاعوطم تداعسرد

 هدکلداهجر _ًاظفل هن هک رتندهجزسنآ رف  ردهدقتلوا

 رهن وب «هدقلزایرت وب هلب | هکر فو رح یسهلک002)1هنالوا

 هلبایشوکسكنهزمه نلصا كه هکوبلاح ردهدقع وقوا
 ردهنک اسد نه داع (e) قهدننب اهن رفود (رو)

 یرغود ی هاک هلا هما قوس رها رابتعا هقرفو

 ردا نط تماص ی هنک واخ هزه هدا روا هدز رو زاپ

 یک ه
 ی هلک رول وا سه اظهدنایخ سر كن هنن ؟ اسهزه ره نب

 هدلاحوا هساکزالقهزاب ی ؟یندنوتوا هرزوا تموم

 باجا یمزاب هدنزرط (او) قرهلاللوق نیت اص(])
 . زدیتمالع تك هزمه !DR اغاد لک (ء) وش ردنا

 رپ ية لب ؛ رد ( رو ) یس سن وط كد الما

 ¢ فراعلا طح » « هلمطرمش

 هنغی دمهاشالک | یمدخو

 هدا رو هدینانصق ر كزمالاما هتشیازرو دا ضا



 س ۳۳۷ تس

 هدنی هدودع هه هلا هتک اونا هدا رع

e“ردراو قزفر -: 

 دم فرح فرص قرهنلوب هدنرخآ ايو .هدننس

 یماص نا وآ مدقم Og خم اقا قمدخ

 ۱ ردا كب رحم و دم

 شف و ییتمدح دم فرح .تقور چیه ی

 ا حاضیا لز زوک اهد هلا لاثمرب قرفو

 رده زره فیل لا OE دقب ایه نالوا مم الثم

 تابه قهسلوا قجەزاي هلا AT ینهلکوت

 كنرف ییهلک . رونوقوا هدننزو تابحو رولوا

 هدنکش Hy -ا او میسر. هللا قرح

 یرلایه نوجما قموقوا .تأه ردا اع قزای
 هلعر وص وا هک همزاب (طق-قل) كرد

 قدرا نیر تاهو

 طقف . ردراو ایه رشنکبا

 e هدنسادتا كامه یجنکیآ

 تنآ اه 4 سا هدودع ه زمه

 نفخ یون

 تاه نوسلوا لباق قموقوا

 هدهدنسکیآ

 فلا جد ت5

 تا سه

 كلاش ینکیآ فلا یهد (تای هه ) تابه
 هلنا هنک انس ..تفلا .ندنو یسک . ردهدنسهتروآ

 یا اتتا مقأ وم هدر رع . مالک كنهدودنک ةزمه

 2 هديا ظ ا هد رطم ةدعاقرب كج هدیا ننس

 ةزمه رافلا نانو هدنرلادتا ایه: زرلس

 اه هلا راقلا و ا هدن رل هز وا اھ هد و ك

 ا ایه هکتوج )نلف قاق وب“ هدنرخا
 فلا ( زامهلوا یثر هقشاب نددم فرخ رافلا

 هلک هللا نک اس هدهجمرع هدعاقو . ردهنک اس
 هد ست مالک « ردرذعتم كمەلىا ادشنا گو

 ەدەل ا ىراەدىعاق ردزاڪ رغ یک ا عامجا

 هد رلا دا هتک هدر وک هرهداقو . رددیّوف

 هدبونلو : هدنطساوا هلک < هللا رلفلا ناتو

 هده رع هتناص فورح ) تئاص ایو نک اس لقا

 ردە نم رثفل | نالوا ردوا و

 فو رح هده رغ تب دراتک هکر هکرد قو تجاح هحاضیا)

 نلیدا

 و هتشيا

 لامعتسا ل تا هب هبق رح تاکر حح یعل هب هتن اص

 ۰ ) ردهدنماقم تساص هدهراشا تاک

 3 ء 3 2
 1 ۳ ام 4 ۹ ام ۵ نعالم و تب ایه ءاتب هراهدعاق

 یرلفلا دا را هلک یاثماو تام 3م و تاتو

 4 روا كرلاش هل ی تقاا

 و هلک« رافلاو هکنوچ
 نک اس فرح دوخایو مقاو هدنرادشا ایه
 (TUL ء رذراو ۲ ندتاصو

 ۱ . ( تعجام
 كب رع ناسل هحنلک هنتحم الما ینعی س ًاسماخ

 هدظخ مسر و ءالسا قرهلوا نادنس ةلىلح دعا وق

 رولوا هدودع زنه

 تر وص كرديأ تاعر هفقوو ءادتا ین هک سه

 ەدەج رع هن و ردمزال قمزاب 5= هنظفلت

 هدناتسل ّ ک رد را و هدعاق ا تو رڪ, د دختم

 انشا هللا. كرجتم اماد < زلدبا زوج كملبا
 هروک ه یبرع یالما نوجا كلو . رلیدا

  AEضەلىديا دارا اا هذنسادتا .

 « ردربتعم هدرلابه یرلتفص كرحتمم ء نک اس هکوب لاح
 2 رووا ۰ تما ا ادرس تفرخ
 ١ ليديا اذا هدهلبا تئاص نوجما كمهلا لیکشت
 هتک اس فا هد یلسع حالطصا . هدهلا تماص

 ار ظن هتفضو . ردتئاصر لمکم فرح نلیدآ ریعت

 كنالک ېک ینیدلوا هاجر قح هلکر هنشاب لشاب
 تز خآ  هدنسهروا ةدنسادتا < هدنرب شه

 یک ینیدلوا ایر هندنک یدنک . ریلس هنل و

 رام رکید كرەلك هک ء هنکو ا  راتماص

 فلا هتسادتبا كرة هدلاعو . ردا لیکتت
 لوصا قحا . نمهلوا یرغوط اف كم د زلکه نک اس

 « یتیادنلوا دع هبقبقح فلا هنک اس فلا هدبیع

 فل اتم نوهنک اس فلأ ایه فورح لسکم رکید
 لکم فرحر هنن یسیدنک هدلاح ییدلدبا رابعا
 هکرح رب ردا دیدم و تر رحم یرلتناص ۰ زملس اض

 هللا هنکاس فلا هروک هردقون . ريلیدبا ضرف
 فرحر كحهدیا دم یماصر تام هل | ءدب هلک

 هدالما هروک هلوصوا وا هکرذ كعا ادتبا هلا هکرح

 . زمهلوا نكح مبطلاب كا ادتبا هلبآ هنک اس فلا
 یو دم تا هک یل ەملو تماص رب هدنسادتبا تر هک

 تمصلا دب ؛ ردندهماسل  تاحالصا .ءادتا ]11

 ۰ رد | ترشابم هقطن هل | فرح

taye 
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 هديب رع یالما هیلع ءانب . نیسلبا كيرحتو تیوصت
 «مجوتو كعد زل زاب دیار انا اهتسامتا كرل هلک

 بلآ هسا ازالو ال ولت با و هارو
 . ردقو لحم کما ثح ندنسالما تك. هنکاس

 (۱)هدزع اتکه نک اسفل ا نالوا مقاوهدنسەترواك را هلک

 .ردندهاصفن«فو رح فلا هکر دمولعم .رلب زایهدنن ر وص

 لصتم ريغ هفرح یهدندعبام هدالما نوما كلو
 « باتک «پانج . ردنا لاصتا هنکهدنلبقام . ریلیزاب

 فورح هدرلهک هکرذ یعیبط یک ینیدلوا هدن رل هلک

 هده « هندعبام هل فلا نلک | رکو ص ندەلصفنم

 لکشت 'ةساشتسا تبصوصخر هدالما یلاصتا همال
 ةدعاق ایه نلیدا کر هلتروصو . ردا
 یملوا مسر هدنز رط ۳3 j F8 هب هم وم

 یالسا وسا ىدا ردا باجا

 مال . روتی زای هدنترونص ( ال + ال ) فلا مال

 طخ هیرع یابفلا رکش وه رکو . ا

 یشر هقشاب ردهنک اس فا شیلا لاقت ندیطش

 1 ردال و یلکش قافلا یخد هدیولم طخ . ردلکد

 . :( ایچ هته دا -:۱۵) او یک ( کال )

 ۳ هلا مال < فلا هدفي رعت فرح

 ندبلا لا مال فف رج ال ) ف کوی
 .هلامحا بغا كررلدا دع اه فرحر بک
 ۰ ردشلوا تیام هل روصو یسالما (YY) هروک

 كن رل هلک تاکز « تالص نالوا ندنبد ناکرا
 رپ زاب هدهل | واو ۳ ر یلایع فجصم مسر يا

 هب الما مدق فرع i یک ةوک ز ۰ ةولص

 ا ۶ نایاس قاقتا لمعایسا < مها را ا
 رلهلکوا . رد امس قدح كلا ندهصخش مالعا یک
 هدهدنلکش نمشع «نمیلس * سر لیعسا ٠ ےھرا

 یک ( ةثلث ) ہدیسەلک ةئالث . ریلس هللدبا ریوصت

 یتیم هنلامعتسا نوک دمفس

 ساب هدنسهللح هل « حرا نمحرلا هلا ےہ »

 (كلذک ) ءردشلدا صقن رانلایهدنرلهلک ناجرلاو
 ك هس سعع تالک هتشیا . رد فوذح هد ینلا كس هک

  ینیدنل وا

 یسالما تروص كنهنک اس فلا ناو هدنطساوا
 ا دعا وق نالوا قلع هم ه زع اسل هدنقح

 ردترابع ندرلن و

 لوصا هنک اس فلا نالوا مقاو هدتالک رخآ
 «زلدیا الما هدننروص ۱ ET هب هس سع تب تک

 هدیایوت رب زاب EN ) ی ( هر وک .هشرپ

 ندا. قلع ه زع ابیسل « ردراو هصوصخم طباوض

 ناس : ریز هجورب رلهطباضو هدنقح رلهلک نیرع
 : ریلی دنا

 ربنعم ءا رقتسالاب هک ەدە رع هکر د مولعم

 7 رولوا فرح اب : ردولرد چوا هر و هنغی دل وا

 . لعف اب « ےسا ۳

 فو بهت . نالوا ی هدنرخآ و (۱)
 رب رحم هدیراوض ا ) یام بلا ها . یدتطع

 « ردلیصا رلذلا وا كرافرح هکنوح ااا

 ندایو ندواو يک ینیدلوا مق ةاو هدرللعف « هدرامسا

 ولرد هقشاب هلب رابتعا 5 هکر د لک و بلقنم

 فرح .ترد زکلای . نوسلوروک موزا هجون
 «لب «یع : ریلی زاب هلا اي هن .

 فورحنالوا یم ها هنک اس فلا .یک ی ا
 كنسهل زات هلا اب انثتسالاب ندەدعاق یدردو ندناعم

 : هکر لرد نو وحش هرزوا كمهلا حاضیا یایسا
 CD dG BOT هتسلاما كنغلا ,نسهلک (. لپ )
 هبای هد ( كبیلا ) و( كيلع ) یرلفلا كنبرل هک

 یرلفرج هسبا ى ( حر « هنغیدلوا .بلقنم

 و و عقاو هده ص یج درد ىلا كردبا ددعن

 هلا ( اب ) یتیم هنغدناو هاشم هلعفو همسا هلتهج

 . ریلیدب | الما

 ردانثتسم ندهدعاقو

 یدل یم ندنالک نالوا هاشم هفورح

 , رلیزای هلا اب یخد یرلهلک

 و هدنقح هر رع فورح نالوا لخاد هرم اسل

 فرص رلف رح هکن وج «ردمزال كم هل | هظف اع یبهدعاق

 هدایز اهدیرلکشفورعم بولوا ندنل رق تاو دا هدس رع

 1 ردمزال قلوا رتعم

 ےسا رل هلک ن انو هنک اس فلا هدنرخآ (۲)



 ا ها ارقا

 : 8 وا :بقنم قداب ال دارو اینک, ا ادا فيج ي

Eر هد شاهد ای ۳ لفرج چوا  

 : ریلپدیآ یل رفت

 لف ا

 قش کیا هدلاحو هسیا نادنعون
 هدایز نجوا ۰

 4 E و تو 9 لر ظص ا

 هال اسا نالوا یل وش عل .نونم هکر دق وش

 .دع راس كا ا هليا اب ًاقفو -هدربم سابق

 ۱ هند اما فلا. نالوا فرج یجنچ وا ین مقاو

 ۱ .دوخایو, ندواو اب ۰ ردهلوحم فلا: بويل واب هیلصا

 ایل مر كنلا ارطن " هلاعو ۰ ردبلطقنما ندای

 رک-ا : رلیقاب هلصا"- كتهک نوا كمنبا نیست

 رلیزای هللا اي هلک هسیا بلقنم ندای فلا
 ۱ .-یک یده

BSفرحو لدبم ندای هدهسالث تالک نالوا مسا  

 هدقمزاب هدنکش (۱) یهنک اس فلا نالوا تلات

 . ردو هدالعآ یرغوط كاو رولوا راح

 الما N | )ەن هس | لدىم ندواو فلا

 A افق . و

 فالتخا هدننب نوفرص یاملع هداب و طرف 7 ۱

0 E 

 نالوا ندواو تاوذ ًارظن هنلوق كنورصب . ردزاو

 ٹاک نالوا هلو هسیا حوتفم یرللوا كن هال تالک

 . یک اضع « افق . ریلیزاب هلبا فلا هدنرخآ اقلطم

 ۳۴ ابو مومضم یرالوا ندهروک ذم تالک جا

 < یحص 6 ردم زمام قمل وا رب رحم هللا ( ای ) رلنالوا

 رف یرللوا هجرکف ترم( هکنوچ : یک ئم

 ندا تاوذ هصوقتم هال تاک نالوا رونکمایو
 حاضبا و لملعت یو سکا رسا باا قفلو

 (واو) هرس کو هبض ی هدناکل ئاوا هکر رود نوجا

 یلوا هد ع ناسل « رلیدیا دع یا سفر( 1 و

 یرخا ینعب یال هسیا كن هال تالک نالوا ابو واو

 كنو هتشيا . ریلک اب ا AF .ک واو الصا

 تالکن الوا روسکم ایو موبضم یرللوا فرح نوچ ا

 ءار مالا :یفرط قمزای هلی اب ییهصقان الت
 قسعنو  لوسق هاتهوع هدییرع بدا لع هنقفاممم

 لفرح چ وا نالوا ندواو تاوذ هدعاق نلیدا

 , ردیمزای هلا فلا هدنرخآ هدلاحره يرلمسا

 .. قحهل زاي یحر |

 . "ریلت دیا

 ٠ نالوا: عقاو هنر كن هکر هدر ناتنل ۱

 ملیت" ۹:ررد ی ردییواو حلا فال
 “لک هدعاق از دشا ناب كل وقر هد

 "ردقمزای هلا فلا هت هسآ نیز زام ساق

 كەد . ردكم رظن هنعج یو" ء٤ هک

 هنجو هينا نوا كمل درا 0

 ۲ :اصع,) الثم ۱ رو دیآ قلوا فتو

 قمزاپ یه اب دوخایو مو فلا نت

 هنس هبا نوجا كملس هدیآ نبع یو ردمزال

 . هجنل وا , .مولیم ین دلوا 5 ۱

 ۰ ,ز ,« قخوهل زای اصع هلا فلا اقفو هب همم ومگ ةدعاق

 ةن هدعاق .یدر رغم ا هک ( ن رتف 3 كاذک-

 کا فاما - قلراب ف لتا ات اقفوت

 2 ولرد یا ل کار هکر

 هدلاحوب . هکر دراو ی شا اک هلا ۲ مه ا واو

 کوا هيا, باغ هين عو کناه لعاب 4

 یس هينا ( ناوند) الم . كجهلىديا رابتعا
 نوچآ ینیداوا لوادتم E ند ( نایضر )

 یس هی قار ( 3 6 اتضر هلا تلا یدرفم

GE EYلتا اي یدرفم ن2ا  
 الما تام قهداتو هتشدا

 ند ويدا "یاءاع هکرد یتیم هنتسها و ددعت كي هس

 -هتلصا نسلم کی هس ال ی ىلفلا 1 و

 مازلاو جيجر قرط قاب هما تل كرەلدنا رظ
 ال نالوا حر ردا

a۰ ا هحو ینیدنلوآ  Eزەغيدل آ  Rr 

 شرط ۱ زنکحهدا ذاحا ةا فح هر رک

 ناو ضع یسهبش قجەليقاب

 1 بصضعل ہد بس مالک

 هدر ز

 هد مز
 رد لاو و زدوب الما



 نالوا کرج ندفرح هداز اهد ايو ترد

 « نوسلوا واو یلبصا كفلا یهدهلک رخآ هدرلمسا

 لد زا . !هدنب ژزوص ,(ی) .,اعادب ن وتیلوا

 < لج *: عام« ,یرتشه ۰. .ییوط ۰ یوعد
 ba قاین لا نکلاب « یک یرفص «یصقا

 هر ر ۲ کیا تقو وا هسرونل و ۳ هدهلک لوا

 تلا یهدرخا " قرهلوا اتم نوا كرم هلک

 یک ابد « الع لدا الما هدننروص (۱)

 نانو اب لوا ندفا یهدرخا راز رنو

 : ۳0 رولوا میت هب هدعاق هنس هرسآ ماع رلهلک

 ینورح هدایز ندجوا نمی رلهک فنصو طقف
 « نوسلوا ندواو تاوذ یرلمسا نالوا مماج

 iS هدقمزاب هلا فا نوسلوا ندا تاود

 هدایز ندچوا ۰ نوسلوا یفرح وا هدلاحو
 تاوذ « نوسلوا ندواو تاوذ « نوسنل و یلفرح

 فا ین هس رع هص وقنم ءاسا 4ا نوسناوب نذاب

 كندا یعاش عهتن " « رس دا ا هیمومع
 رد شا مظن یهدعاقو قد 1

 راج فلالا ءایلاتاوذ بتکو
  لطاب الا واولا تاوذ بتکو ۱

 سا نالوا لتخاد هه ۰-۰ ۰ هلعالت

 عرفتو دادع یر ندراقو نوجما هسرع

 کمهلا تیاعر ایهقح یه هما ڭا

 ز « ردقو هناسل تیروبمر هدنسالما كروت

 نالب زایهب | (ی) هحنسهدتاقیلیع < هدزم اسل یدنک

 هدایز اهد « نوسل وا یال یرلهلک لا کرا

 - هدیا الما هلا نروص (۱۱) اغاد نوسلوا یفرح

 ندقوچ یفرصت ىح یدیابو زغال اا . زریلس
 ني ( انعف ) هدزعامز . "ردشمالشاب هلامعتسا یر

 ینئتسم یی ( انثتسمه ) یوصق ىب (اوصق) « یتعم

 رب مهم ددجمو نوجا هکر ۰ ردیک یدلاق رانازاي

 هدنجماهرابع هدزغاسل زنکلاب . ردقرو فرص زا

 ه ین رع . یالیما هدهس رع تانک زمهب دی الل وق

 هک ا کده نع..تالک, زشجل 1 دو نیل آ
 نوسلوا عقاو د « ,نوسنل وب هدطسو یترلفلا

 نزا هکر قمزاپ و ا ) هروک.:هلاح یه

 ۰ رزدیهمز زاب هل وا ۾ .ردنا لیکیت الما ةدعاقرب مهم

 ملدا چا هب رع ل لوصا هسقول

 نش هلس كيرع باتک.تقو وا هسرولوا كج

 ررر یرلءدعا لکشم وا یرلقداق زجاع اضع

 ۹ .ددیعیو او . ىلصا: كن هک« HF هن راباتک دعا وق

 هدب رع .f نوجما كىلب یرلارو ؟ ردىمیاب

 یس هل یارا اب سا یاملع ۰ كمەلا روغت

 كم رکوا یرلی آر كن ويف وك« كنود رصب « كما ۳

 تب نالوا نایت یرآ نوتیسپ هکردا بأجا

 ۰ نم دنا میلست تقورب چیه تیروبو قوا

 هد ةدعاق , فرصت  ,قح یهدبابو ریال اذ
 عوضوم یرآنالا دیعسو | ندنو وح . ردرلتسم

 .هدعاقر لهدا E hre نالزا ثحم

 ۔ ندواو ٹاوذ هلکر » » : BE ردشغا عضو
. { 

 وا یعدمهنلس ؟ ردینداب تاوذ هسقو ۰ ردیم

 . زدیمزاب هلا یروص (۱) ینغی هلبا فلا ییهلک

 رد نسحتسمو زا اج ی هل زای هلب !فلا تانایتاوذ هکنوح

 درز هلک واو یع نالوا ندواو تاوذ ا

 نالوا | نا ردتأس ریغ یسالما هلا ا

 ا ثفلا . ردلصا یسهلوا فلا هدا تاو

 تایر فو لاع : ردعرف هسیا یاتک دلبا
 كمل ا < هنلضا هق دهعلون للد هتل ندنلصا

 مکح هس زلوا للد هلق نصا 4 ردلصا هن

 ا + ادم « + زولوا قاب هرزوا لصا

 منم كم نوجا زعانسل یسهدعاقو» كلى رانا

 نلصا ۰ كەك. لکنشم " لضا "هجز “۰ زدادتقمر

 ف لک كىل یر لارو « ردییئای ۰ ردییواو

 ندنفیدنلوا تیزوبحم هکنلس یو نما زا

 ندای تاود كردم. هامانعم هی رزوا لصا مکح

 فوج چ وا .نوسالو ":ندواو ,تاوذ ۰ نیوبیلوا



 برف

 ندنو . زراتح هدقمزاب هبا فلا اعاد یرلسا

 هد هس رع ءاهسآ لفرح هدایز اهد ايو ترد هقشاب

 2ک کشا ناب هدیراقو هغمزاپ هلا فلا

 هدلاح و ۰ دراو ناو هلس هدي رع ناسا

 ندواو تاوذ هدیرلمسا ن رض دل ۲ هال

 یلفرح چوا « نوسنلو ندای تاوف « نوسلوا

 یتسهلج نوسنلو یلفرح هدایز ندپوا ۰ نوسل وا

 و زرلس هژاب هلا فلا قرهلوا قفاوم ههدعا

 دعا تامالعا زکلای . زب یهمژاب هلب وا

 هکنوچ . ردییبط كمما تباتک یتیفو هبرع

 لکشو دود - یک فورح  مالعا قاطو
 ردلوبقم هدایز اهد راتعا هنر للصا

 هع ع تالک فلا یرخآا تقو وا هتشيا
 ها هدرطم طب اضرب رغتال هدزع ال یسالما

 هدنراباتک کام تفرص ء رولوا شلدا لاخدا

 ناس هدعاق یصوصخ هدنقح راهلک فنصوا

 تقو ینیدنلوا قاجلا تاودا ه را هلکوت کما

 . ردقو تجاح هدکعد رلیزاب (۱) هنر (ي)

 ند یرعوح هب کرت وح ید هدعاقو اذ

 هدنیسالما

 هددشخا لاقتنا

 ینیدنا وا هفاضا هرلریمض رلهک نالیزای هدننروص (ي)

 « اعدتسم « كاتف : رلیدیا الما هک qe )هوش

 1 هب هکر ت نهم .ناسل یا ص۳

 لوق یوصا كملبا الما هللا بلا لج یرلپسا
 دیاوق هکرت قترا هدیلنهدعاق وا هدلچ ینیدشوا

 رارکت . رولوا سملاق موزا هنیباقا هینراناتک

 "ابو ددرت هن هداب و . ردقوي تمالس ةراچ نوجا

 ۱ هیاکحنال وا مر وظن م هدباتکررب یشراق هرلن دیا دنع

 ! زردیا اک | کا لق هارو نە

 کرد یوم ندع نب يحم نپ دما سابول اویا
 فیرش فحیمم ةن ر١ ندرهاظ ءانا ریاک ۲ تاذ وب

 بحیمم دوباا دیزب نیا دیم سایملاوا . شمزاب

 رلفلا قهدنرلرجآ ہد رک مارو

 يا « ( دخآ ) دجا أ

 نخ | قالما هدهقشاب ندکعا لوق یل وصا ر هک ز ردا

 . ردكراخم- هفلا هدج رخ هزم هکر رب د 0

 —س ۱ ) ردخا كتهنیل فورح |

 نوا كا فیفخ ًاطخ ییهزمم هیلع +انب ( تعجار
 بولطم. .هدظفل فق هکنوج. . رلیدتنا لادبا هفلا ۱

 مسر هلا ۳ كانسهلک « یجضل او « 2 ردیا رظن هغ رش

 نوع .نکیآ ندواو تاوذ هک هجنور وک یغیدنل وا

 . شعغا لاوس ندي نا یکیدتا مسر هليا اب
 هدنشازوآ تی خلک هکش ع د هدول

 '! ك هص وقنم ءامسأ یلفرح چ وا) روبدیا ماپا یتغیدلوا

 هنب رزوا باوجو . . (تعجآ رم هنل وق كار دک هدنسالما

 ` قجهیلوا لئاز ردق هتمايق مو ۷ درم ترضح

 . راشمروس

 اقلأ همهو ییرع هاس ا یاملع برع هتشیا

 . قیرط تكممللا لح هلا تل وپس یرله اسم و ندا

  ؟یمرولوا لوقعم قعاص هبعصهنب نکیآ شفلو

 هس اسل مولع مکیدهلبا رشن هدنسهن < مادقا »هاتقو

 : ردشهلوا قدقد قیمو ضبع تحم و هدن رل هل اقم

 ( ۱۶۰۰۱ - ۱۳۲۸ نعهصون تعحام هباروا )

 هس رع لاعفا هدننارم یسه وغل تادرفم كرمال

 راد هرللعف هداب و نوجمآ ینیدلوا لخاد عیطلاب

 ِ SoS تل هنناس هدعاق

 ۱ مر دفا تماص یدمش
 | فرطتم ای هزم هدهیع تاک : هديا ناس یتسالما

 ا ( عقاو او ادتبا « هدب رلف رط تك هاک ینعی )

 . رول و ( هدنسه روا كل هلک یعی) طس وتم

 هدننروص فلا اماده زمه هدننسا دتا كلن هب رع تالک

 روسکم ابو « مومضم ایو حاوتفم كرك . ریلیزاب

 ندا تاوذ همط

 نو وا هدباز دوخانو :هلندا زمه كرك « نوسلوا ؛

 رو وقوا هروک هنسهکرح «( تعجا رص هنسهدام هزمه )
EC »,با. ها CJC لا »)ن ) نا( ١ 

 ` ج9

 فولا < (دحآ) دخا «(رث) رث

 هدتاک لاوا . ک ( اب تان ۰ ( فولا)

 هدن ددص ح ضیا یتسلس تانس هل زاب ها EF £ كم زمه

 هسا فلا

 هتسهدام افلا



۲ 
a 

 یی طفل نهم ۰ رددوطقم هدهدطخ یک نیتیدلوآ
 رب یداذک تج یی اس ندنبدلوا نگم
 دع جون پو هيلع تعانق لیوأت و ۱

 تی : هد

 راو(۱) يلکشرب سما لاقتنا هب یبعطخ ندنساپقلآ

 و قراشالا قرف هزمه هللا فلا ی (

 ندیناربعطخ لامحا بلغا هرزوا كازا رای دآاطخ قرف |

 وش نالوا, یلکش كنلا هدطخ ویو نلیدا صا

 . یدنالشاب هغیلوا مسر هلا ( ۸ ) تروص

 هنک ابس فلا هدنرلادتبا ےل ےہ رع تایلک طقف

 فلا هلا هزمه هدراماقم و هلتیج یتجهیمهثون

 هلک ندشضشدهوا هظحالم یروذحم سابتلا هدننب

 :۱ یلکش فلا. لوالا فک یرلهزیه یهدنرلادسا|

 یعیبط ك. هدو هکیدنل وا هظفام یتداع كمهلبا زارا
 طخ ) رداماعم رز

 ه هماع ال دا كلبا هیحوت هلا تروم و یهلاسنا

 هتشیا ۹ ٤ تعحاس ةا قاق

 شرع يج

 ررب هروک هتعو یرلهزمه نانو هدنرلا دتا دلرلهلآ
 ءنوجما شالما كمدلا قیرفت هلا هصوصخم تراش

 یهدودم هزم ۰ ردمزلا كب نوجا تارق ۳

 تداع یر نده وا مدت و اب هدشن زر وض ؟ ۰

 رار هلا ییامعتسا معت كنالما و . . ردشلوآ

 یە وتفه مه یو ک هد رصم تاعوطم ین

 یهروسکم هلا همومضم ةزهكعا زاربا هدنکش € |

 مه رولوا قفاوم كمهلا قبرفت هللا هراشا ةکر

 لحم هسابناا « رولوا شر تانص سه تقوا

 .ردش | لوبق یطخمسروت «فراعلا طحیی» . ریل هنوقوا یرغوط رلهک نالوا ردصم هللا هزمه .زاللا

 . ردتقیقح نزاقم هدایز اهدو +

 یسیکیآ هز ۰ تفلا یرلادتنا هدس رع یاشلا

 کن مچ فک یداوا داب

 ۱ یلکشوت نو اد ده رع تا یدیا

 2 هي دق تاک وک 0 تن . یدیا رلردپا لامعتسا
 ۰ ردیا تداهش

 ج ۴۸:

 ىنعإ یسهصوصخم تمالع كمه : هنرزوا كل |
 فلا یهدنالک.لئاوا كرەلىدبا منو یتراشا 69

 ۱ :.ریلیدا. رب رحم هدهدنلکش "( 1 )) تماص

 کیا ندزلبفل و هک ندنرامتنا صخش یک ا
 رایدبآ فذح یس هزم نامز ینیدلوا عقا و تفصهدننی ملع

 . يک ورم نب دیز ۰ یلع ن نسح « رکب نی دم
 لوا رق کیا یسهک نسا طقف

 . رلیدنا اقا یسهزمه هدر دقت

 ج نا هدلاثم تا و هکیک

 ردهدنماقم

 یسهاک لا تقو یفیدنلوآ هفاصا هیالعا با < هن ەدلاو

 نسل وا مس شا قم ریل زايا هلآ هزمه هن

 ۱ یک هللا یدتها یا

 "ینیدلو مقأ و هد ملع

 انيس نیا :نولخیا

 رخ لکد تفص

 < «یربغ كلانا نمی با كاذک .

 هزم ایل بولوا یراح هدنقح ین زه تانسنهاک نیا

 e یرلهدعا وش نمکی دا ک۵ هاتیح قلعت

 رابیکرت قاط وا زمخیدنالل وق هدنجما رلهرابعو هدهدافا

 ندناسل رب هکنوج ,ردمزال كجا .قیبطت ًانیع هدنقح
 یر هدا یی دلوا عبا تاکو نانل  هزخآ ناسل

 . ردطوریم قفل راز ملا

 ناو هدنزخاوا و طساوا تكنهسرع, تالک
 E نا تفت اک دوس دلو نره

 هحیلخ قیبطت و طبض كرلنوب هکردرلشعا نآس رلهدعاق

 رووروک یتفک

 خومایو مدقم نددم فرح ؛نوسل وا مقا و هاد را

i Fr:هدرطم طباوض سالما تروص  

 كمهلبا قیبطت هالما یرلهطب اض وب و كمولبا مج هنتح

 EE کد ج وک ردقوا

 خاوا و طساوا کردم

 نک اسا
 اب ءواو < فلا نالوا دم فرح هدهجمرمع هکردقو

 (:*ریلییاص نک اس یرلفرخ
 نالوا مقاو هدنک وص 2 دل هلک يع

 نکس کكنلبفام دلرکو كنز هلرک ینالما دلو نره

 ۱ ردمبات هتنیکر ح و

 ۲ او هدنطسو كل هلک هزه هنفأم ۰ ۶٩
 سي

 نوسنل و

 نانلو هد اک ر

 تحاح هراطخا و كل رحتم و رولوا



 : هزمه ناک هننرخآ كن هلک الوا

 هزمه نالوا مقاو مد را ی با

 ءا ۽ لاثم .رلىزاب (ء) امتاد 2 نددم فرح
 7 ید 2 “یر 7 نشل 9 7 ۰ ۶

 ا و ی

 كب هس رع تالک هدهکرت بن رو هنش

 رلهزمه نالوا مقاو ارکوص نددم فرح هدنرخآ

 < اهس « اش رللاثم یک هدیراقو 1

 قجا « ریلیزاب هدنز رط ید « یرب « یشت ء الما

 لخاد هت اکرت هرزوا یسهدعاق یسراف رل هلک و لرد و

 هنر هزم هدرلنالوا یهنم هلا فلا تقو ینیدلوا

 بیک و او -ب رلیرتک ( ی.)

 لیوح هبهرسک ی رک رج تاب كنهزمه یهدهکر خآ هحنج وم

 هنت اص فرح (ی) هدلاح و هزمه هلتج ی هل دنا

 هدنروص ( ی ) هک ردن وجما كنو . بالقنا

 ریپک یار اکا یایض « نلاع یاب رویا
 هزه هسیا هدرلنالبزاب هلا اب هدنرخآ طقف . یک

 یل رع طقف . یک ید ی « رونلوا هداعا

 تابا هلیلاح هزم هدرابکرت نالساب هرزوا یلوصا

 . ( تعجارص ةئ رلةدام تاگ و ریلی دیا

 اتک ہزمه یهدرخآ هدرلهکن الوا ی ابهرب هکردقوش

 هنمکح هدعاق قملوا اشسا و تابا یغد هدهکرت

 بیکرتهدرلهلک فنصو . یک ۶ E روک

 e NIS را بالقا های همه هدهدنلاح

 رب و ست
 یهدنلنقامكتهزمه یهدهلک رخ - ۰. ۲ هطباض

 طاقت کم لک رک ۳4 شر داوا و

 . رلیزاب هدنروص (۶ ) هن ( ردكءد

 ءلم ءءزح « هد «ءبح : لاثم ر

 | E ءس < ا 9

 تكنهزمه نالوا. مو هدهلک رخ -. ۳ هطباص

 ر هدنکش (1) تقو وا را بو
 , رلیدبا

 2 ءالما 4 ۶ وص و

 رویلدا تابا

 یسهدعاق یسداف +

 ردا

 « ءفد 6

 . ۰ یک ادم « ًاجلم « ( رخ ) ابن : لاثم

 2ر ( و ) هلا واو هسیا مومضم یلقام

 . رلی زاب

 . يک بت < وطن « ژرب

 ,زیلیزابهدنلکش ( *ی ) هاا هسیا روسکم یلبقام

 ۱ س < “یراق

 : هزه ناک هنسهتروا هلک انا

 هزه نالو هدنطسو ا . ؛ هطباض

 سنا هجتف یسهکرح هدنولوا عقاو ارکوص نددم فلا

 2 طتسو ) نوجا كمهلکهرب رب نک اس ییا

 ( نمهلوا هنک اس ة زمه عبطلاب ارکوص نددم فرح

CC )2 ٠ ةءأ رق ٠ ةءارب ۰ راب زاب هدنر وص  E 

 هد هيکر ت تباتک هکردق وش یک ۃءاند ٠ ةءاطو ۲ ةء اطر

 نادندرب "راشا هنعق وم كم ه زمه نالوا مقاو هدلاح و

 «(ةءأ و ۹ ةءارب ) تثار لاتم .ریلیدیا ه والع

 یک ( تعاطب) تعاطب) ۰۰( قعاسا ) تاسا

 تاک :تقو وا هسا ےک اکر كبه زمه

 ریلی دیا الما هلا نادید ةراشأ هب اب ہد هس رع

 .یکرتاز é لئاسم؛ییام ٠ هدیام هد اف ِ فاط

 یهدنلبقام تر هکر

 یارتقا هاب هروک ذم ةءزه تقووا هسا اب دم فرح

 نگین عن ریلپ دبا الما هلا نادندرب هنب هادتهج

 مر
 اف دم فرح نالوا مدقم ندهکرحتم هم

 مة نه نالوا مقاو هدهک طسو

 6 و یس هزم كرل هاك“ ماض و هدر دقن یغیدلوا

 عضو هننرزوا كواو یک یغیدلوا هدن رل هلک هو دنش

 فذص وب هدر یالما هفام مم ریلی زاب كرەلىدىا

 ۰ ردمقاو قلزاب نادند رب هنلا یسزه درلهلک

 4 . یک تور

 ۰ “تاو دنش *تل ورم ِ هی د « هدر < هتطخ کهتن

 ۱ رویللی زای هلب وا هدهدرلهلک یک

 ۳ رم AR ه هطباض

 HE و هنیا كرحتم یلبقام هدبولوآ

 و SRE ردعنات هنسهکر ح یانلبفام یمسز



. ۲ 

 یو چسب ری

 | هدد ر وص 3 هسپا ح.وتفم .لبقام ۰ )| (

 س 4 لیزاي
 3 بآد «یآر 6 اش 3 ساک « سو دن ا

۶ ۶ ۶ : E 

 نیا ۽ نخ امت وفا

 ۰ یک یرلهک

 ها دید ۳ "هلال د هاب هسي أ روسکم لیقام ( ۲)

 : ا مسر یاروص 0 ( هنیرزوا

 یک. اسا راع « شد « شب :

 ا ه همض هسا مویضم لبقام (۳ ۴

 : رولدا زارا با

 ۱ یک مول ‹ نمّوم « تیّور « رۇس : لاثم `

 هزم نانلوب هدنسه روا هک ی

 نک اس یلبقام كل هزم هدهدنو هسرولوا كرحتم

 هبدبا قیرفت لاح چاق رب هروک هنغیدلوا كرحتمو

 ینیداوا كرحتم لبقام « كرحتم هزه .( ) ١

 هرو 0 كنلقام هزمه هدتر وص و ی

 د 0 7 هسرولواح وتفمییبقام : ینعب ږیلیزاپ

 ۳ ل : ریلی دیدا رر حت

 5 ) هل 0 هدلاح ینیدلوا روسکم یبقام

 " , روللوا الما هدنروص

 . یک هطوت « هیس « هر + هيف : لاثم

 هدنلکش ( ۇ ) هلا و دو

 ۱ ؛ رلت دا مو

 و او وم «لجوم ؛تنوم : لاثم
 ۱ . یک لاوس « اوت

  RESرنو ۳

 اک :E یدنک ه زمه هدهدر دق ول > "لا

 هدننروص (1-.) هسا
 ۱ ۱ هو دن اقف . رونلوا الما

 عج را ۷ ۱ ۶ ٤

 "6 هلاسا + هب اغ هلک اهانت او تا

 یهدرلهلک ولرد و هده ړکر ت ےن ایک بل نه *

 قمزاپ هلبا هئابند هرزوا تبرثبک | یهطسوتم زمه

 .هدهز :طقف زد شلوا تداع

 هظفاح یییع یالما :هدیاب و نالوا قفاوم و الوا

 ۲ ۱ : ردتمهلب |

 هب اب هسا اوتویکم هوم نالوا لیا لبقام

 هسب را ۰ ریلب دی | ITS هل | هادی د 1 "عراشا

 یک تست
 کلو .ریلب زایهدن ز رط و ا واوهسیا مو مضم

 ره نانلو .هدنالک طساوا س . ۷ هطباض
 ماهان وا ر کیدا ا غ )یلددودم
 ت وو هم ی وا اس

TEE EEN 

 1 ؟ دوم ۶ 2

 : ریلی دا الما هدن ر وص

 یک ت امص 5 ) ا (

nچ تو هلک سس ۰. ۸  

 هدرللاحو هسرولوا دودع هلا یر ا فرح ابو

 هشرزوا كنو هزمه هروک هنفیدلوا واو دم فرح

 كلذک هسیا اي دم فرح « هدنتروص (3) قرهنوق
 هدنرلاکش ( یل ) قرهنلوا مضو هنیرزوا كنا هزمه
 «:یلزنم + سیر < شور .لوئک . زلیدا مسر

 یک یفیدلوا هدنرفهک یثیه
e 

 هنیرزوا كانهدودم هم هرزوا كمهلبا هداقا یندم
 رکید ۳7 هنکوا كواو < كما مضو یراشا دم رب

n ىرلەلك یهدیراقوب المو از و 

 وک ۰ ته و  Seسوژر ‹«سوۇب ‹ لوو

  ۳ردالواو بروا ەدقمزاي 1

 یر, ندراقو هدنقح یمالما و میسر كنهزم

 < عاجرا هلصا رب ىلج كرل ەطب اض قیکت ناخ

 كواو ه زمه هدرلهلک فنص تنه

 , كنه ز ر: عل ریل هلیدنا لاخ دا هب هدعاق ۳ 9

 . نبات هنسهکرح كنلبقام 1 هان دننک اب "نیالما

 “کیا نوسالو سیا رولو ؛هدنسهرت كن هلک هکن وخ

 ِ دل رجتماب : ردنک اساب ۰ صلوا هداز"۳ ا

فك رک هسا رولوا نکا ابن یدنک همه هن
 بن ا



 هزه . ( هطباض « یجنکیا یجنرب ) ریلیزاب (۰)
 هتسالما كنه زمه تقو یغنیدلوا كرحتم یلبقام نرگس

 ندنک اس دلرحتم ارز «ردبا مکح یسهکرح كنلبقام

 . ( هطباض یجدرد ۰ یجنحوا )

 یعبنط هدر دق ینیدنلو جک لبقام كرحتم

 یانگ عن یدنک هدنسالما كنه زمه هکرد

 زمه . ( هطباض « یناث قش » یجنشب . یجنچوا' )
 هدلاح یتیدلوا كرحتم هدلیقام « كرحتم 7 ت

 هدهنسهکرح تاقا هد کرج یدنک هر" هتبا

 . رولوا رتاح كم هل ا عاتا

 SY رفت فدا

 ر مور RE وه یدنک هدیسهفاط ۳ 7

 سه یر یالما . ردراشمهلا راتخاو توس یکغعا

 «هلباض یجنشب ) رد رابتعا هتسهکرح كلبقأم هدلاح

 یدنک تف . ( هطباض یجتلا و لوا قش

 تقو وا هسروللو فرح ر نددم فورح ۳ نی

 زلوا ربتعم یسهکرح كلبقام كردبا بلع هکرح فرح

 ۹ ا د فر « هطب اض ىج د (

 . كدتنا هعلاطم رفتم یتالک یلهزمه ردق هارو
 هناضا هنر رب رلهلک هدرلهدافا ؛هدرلهرابع هکرت هکوبلاح

 ردا وا

 رولوا رمعم

 نو و یابلع هدیاب وب

 فیرصت كرلدا قالا تاودا هنیرخآ « ريليديا
 یسالما كنەزمھ مقاو هدهماک رخآ هدلاح و . روئلوا

 ققدا یلالدس و یدمیش . ردییببط قمارغوا هلدبت
 : مەديا

 یهدنرخآ كرلهملک نع زمغیدنالل وق هدزعاسل

ESET2م و هه فلات  
 یر راق ؛ یر < ًاحنم « ءدب . ریلس هلوا 3

 رس ورت « *یزمم

 9 او (۶) رک ەر یهدنابلک رخآ
 هدنروص(و) ایو ( ی )كرک نوتلیدنامنز هدنکش
 هنانکرت نالساب هنیرزوا یسهدغاق هدلاحره « نیتلیزاب
 ورد هظذ احح es 3 تقو یراق دلوآ" ل اد
 e ۱ - : رلیلت ز اب هلیوا ها ىع

 ِ یراح ءام ۰ كلهم ءا د ۰ فاتک. زی

 ۵۱2 قلم . باك اختم

 یوا اترا کر ساد ژربت «نادان «یزهتسم هلآ رف
 ءیراق لوا ادم 3

 . یک | هزم
 قالا هکر تاودا هرلهک نانلو هزمه هدنرخآ

 (۶) رلهزمه هدلاح یراقدناوا .فیرصت كرەلىدا

 الما ولرد کیا هروک هنخیدنلو هدنلکش او

 ك.هزمه هدتروص یغیدنل وا ون تادا : ردربتعم

 هسرولوا sS یغیدلوا هدنلاح درحم

 ینیدلزایهدنلاح درج re هنب یطخ ےسر كرل زمه

 : ریلیدبا هظفاحم 5

 نادعزح < ندعزح « رلءزح

 1 یک ندأأشنم . را نم

 هزه سم هتقالا تادا هدبولوا هلو قو

  كنمزیه ینعی هدهدلاح ییاره تقو وا هسرینل هکرح

 هزه نوسلوا (1). نوسلوا (۰) یدرحم لکش
 (ع) اماد كرلدا طبر هتادا هللا نادند ر
 : رلب زاب هدنر وص

 ا «یلزج 6 هرج - ۰ زج

 هنر ی )هرم 6 وا بك كتغنم

 یغیدنلوا قاحلا هکر تاودا هر هک نلیدا مسر

 كنو هزمه كرهلبدیا مسر نادند رب ةراشا هدرپدقت

 هرلگزهتسم « ندنراق « رلتراق . ریلیدیامضو هنیرزوا
 كرهبغآ طبر هب هک یرلتادا طقف 6 یک . ندن نهتسبم

 رل یراق هللا الما یرتا یک ینیدلوا هد قاط ىج رب

 اهد قمزا ,ندیزهتسم « ند"یراق « رل "یئ زهتسم
 ۱ . ردبا وص

 تاک یهتنم هلبا هزمه نالیزاب هدنلکش ( و )

 یتیم یالما ها هدهدلاح یمنی دنل وا قالا تادا

 0 نرود < رلّورمت . رلردبا هظفاحم

 کنت هرزوا ه.سراف اف ةدعاف هد هجر .  هښ

 ابو فوصوم هدرلهفاضاو .هینصو بیک ارت نلیدبا

 هدنروسکمشنیه ناب ریت دن رج 1 بوک نالوا فاضم | ٠



 سا

 . یک باتک ةجاسد جاوا

 یسیجترب : ریلی هللدبا ثحم هلتهج چ وا هدینامع بدا"

 -۱1) ردشحم هلرابتعا قلوا ءهزح ر هدابفلا

 فرص مع یسبختیکبآ . ( تکا وا

 ةطق وح لع یسیحنجوا . ردتحم قرهلوایوضوم

 . ردتحمش ندن رظن

 قعود ندهابفلا لوصا ینمی هروک هتهج یجنرپ
 ( ینامعیابفلا س ۱) هدیراقو ندنفرح | هلرابتعا
 ندفرح ۳ هدارو . كدتا ثحم هدنسهدام

 . کج هیلیا ثح ندب رطن همت وتو فرص راع

 ندنفرح | هن مدننزنع یفتر تو ا

 ی ee هلک یسبجرب : رونل وا ثحم هلتهح ترد

 ءازحا یسعنکیا . هلبرابتعا قلوا قرض رصتع ز

 . هلبسح قلوا هلک عون رب « ءزج رب ندمالک

 هدهلک یسج درد . هاب ال وط یظفلت هدهلک یسحنجوا

 . هلبتبسانم یسالمآ |
 . ردقرص رصنعر دەر یرح تفلا . (۱)

 ك رل هلک هرزوا كمهلا اشنا هک رکید ندهلک رب یعا

 هب هک یغیدلوا لخادو « رایدبا قالاو دارا هتساس

 اضفا كلەدايز رب هحانعم قرهلوا هلضف ندنن وص

 9 رار al | قثبه كن هک ینیدلوا دراو ىع ردیا ۱

 ندنرلف رح امس هدابفلا . رهلا لید هدیتسانعم قوچ|
 < قرلوا لخاد هنیکرت كظاشلا هل رابتعا قملوت

 تلالد هتبش ر هقشب ندننوص یک زنکیدید هدب راقو|

 كرهریک هننالبکشت هلک ًاقیفوت هفرصلوصا هدلاحییدمغا

 دع ندیناعم فورح هلتهحو . ردیا هدافآ انعمر

 ةدايز فورحهدایز كن وس دا ب نن هتل رونو

 یک تن . ردیا هصالخ یهدعاقو یرالوق ردیآتل الده ات

 یس هبلصاة دام لعف ینلا كناب لاعفا .هدس رع فرض

 هب دخت هب هلک بول وا انعم فرحر نالیدنا هدايزهن روا

 كلذك ۰ ییدهلبا اضفا یرلانعم هلازاو بانس اضف

 تک و

 هنت هل وهم قلا نالیدیا هوالع هنسس هعیص لعاف ےسا هنیغس 4 یاد هحاوخ ۰ ریلی دیا مس رز هدنن ر وص ) ء

 ییدتبا بازتشا انعم ر کی نایلوا هدنلصا هب هلک ون

 هکر ت ( تعحاض هنسهدام ینیع فرص - ۱]) 5 مع ندنشرح | بس اع بدا چ لس اإ

 لبق و قزح ا ید هدنسهفرص تالکشت دلزلهک

 . ردا اغا یراتمدخ

 هلک هکرت « قرەلوا. فرص رصنع رب كنفرح |

 : رونلوا ناس هدن ۲ لایه عضاوم مین

 دارم ربتک هن رخآ كنسهبلصا دام لعق ( ب )

 درو یسانعم تیمسا هبهلک  ریلیدیا لیکشت مسا
 :لاثم « زرلمهد تیمسا فلا هفلا ع ولو هدزعاسل

 : ازو ندقمزو . هب اق ندقعاق ۴ اغوت ندقمنو

 (اقوص ) قوز ندقفوص .هقاب ( قمر دشپاب ) قفاب

 كار هلب ربتک هننرخآ ككنسهیلصا ةدام لعف ( ح)

 و ا ا کشم یوا

 . ايا ندقع اب . هاص

 هلرهلدبا قاسلا هنیرحآ تنهیلصا دام ( د )

 . ریلیدیا لیکشت هیلف ةغیصر, رکید ندهیلعف ةغبص رب
 ندقلوا ( هلک یمدق یلروغوا ) هلک ندتلک : لاغم

 ندقلروق ( الوا رلتفاع « الوا رروغوا ) الوا

 پود هکنج هلو قح قار ههلا ییدرو ) الوتروق

 ردلامحا ) اشت وط ندقمشت وط (الوتروق نطو هکكچ
 . ( انئوط زکد مهاشداپ

 لیکشت رلهغبص بک هلا یرهوج لعف (ه)
 هب رخ یسهیلصا مدام فالعف یجنرب هرزوا كما

 اول جدا لاق یا: اعم ی یل
 : یدنا هلس . یدنا الوا . یدنا

 كما لیکشت هبکرس غيص هليا هنواعم لاعفا (و)

 ندقعاص لاتم

 دارا هنبرخآ یمهیلصا دام كلعف یجترب هنب هرزوا

 ار وط . یدیا میلس هلک : كمل هلک : لاثم , زلیدبا

 بنایا نیت الو, یدیا زن

 هلرهک لدب هسونت هنرخا كن هکر یر (ز)

 اساسا و ا راباب لعفا امه ی هلک وا

 اد فن« ) ادرفنه : (مرولمانش ) ان . ( یدزاب



 ان وق 6 ییچما تک ر ا اچ نب الم

 اضعب ۰ (مدیان اغر اک |, ) ًاغر
 . ( مک
 . .( مدالغاب بوق )

 ۱ ۱ ..( زروقوا ًاضعت )
 كردلک هنتیام كن هک کیا ندهدیلقت ظافلا (ح)

 ۱ : لاثم ۰ ردبا لیکشت بک مما

 زاوآ  ::ندفیت كچاکجتص هذاوه جوا ) كيا
 مور هدنرعزب  رولوا نانک هر هقعاصو دعرو

 : كالاح

 : ناماد شف اشف تیص یی هج وکی دتا رب ) شفاشف

 .. (*یعقر د دلاحاکح و رفخمو ز جحر

 ۰ (معدب من لاخلخ نجنح هدبهای ةءورز یدشرا

 . ( ؟ رده قاظاقاطوت یر ندخاص ) قاطاقاط

 دارتا هنن هک کیا سنام رتغو شناح (ط)

 رشا تمدخ هتلیکشن ١[ ۲ رللعفلا مم بک ا

 مسا یکیآ الو

 شزداشوذ (ولوطببل) بلابل . تورج (

 شعانوداآرسررهش ) ابارس .(رارو رک شود اشوذ]
 ذرف اد رف) درف ادرُف .(یدلک ر ,هرت ) رب ةرت :(یذآ

 . .( رلیدلک جوف جوف ) جوف اجوف . ( رایدنوژوک
 تاپاناب : (یالوط جخ ای هطوا ) عا

 بو ان قروه
 زاد : لام + رک ا تاتف ا امام

 شاب اشا اتم یک ا

 رود ) رود ارود ) یدک راداراد ) راد

 ۹ یدا رویلیدیشیا سس رود

 تقتص كز هلک هلت هس زاف هک کیا سناحم الا

 تادعتسا تؤق) : یک نوک نوک ردنا لتکش نکس

 تاشننوک ان وک نوتفوت مولع هجا هللا رابتعا دیو

 .یسهجرت نودلخ شا (بودا

 فان نی کیآ ندهک ی یا "ررکمو "سنام-(ی)
 هنگ مک لاس هددانروص ون كرار تک هنکوص

 در لک ۷ او نصر رب لعفلإ مم ]ل

 ؛زییع ؛فرظ ,لاچ هدیبیع بدا, راع
 ردیعورف کالعفل | مم هدینامع بدا ملع لرب

 E زر rm A FE OO bas تم

۱ e: ا 

 ( ریدر و هلا

 راشمرتو.ابشاب شاپ ) اجاب شاب :
 .(رلروروطوا هناینای ) هاینای . (یدا رلرویشونوق

 لا) هلا لا . ( زلیدلک ازاغ»م زاغو ) ازاغو زاغو

 . دا هزو زو ) هزو زو .
 . ( یدشانب هتیر راق سراق ) هنر راق براق

 .At ردیا تمدح

 )رتا كن هفیصسآ سنا ریغو سناجم (2)

 :لاغم ليديا لیکنت رللعفلا عم ک ع هني كر هل رک

 هوس) و ورم هال هایقاته اب ) هامقاب هند

 ۰ مد ایود ۳ ایود ایود . ( مدوقوا هوس

 هدک هلک ) هدک هلک . ( مدلک هقج هناب ) هقج .هاب

 e) نیک ها هشود ) هقلاق هشود . ( مدناصوا
 ( یدردلوط هصاب اقط ( هصاب اقط

 سم < هشرخآ كنسهغفص سا درفم (ل)

 ۳ لاثم . ریلی دا )اه یا هدنلکشت لعفلا مم كاذک

 .مدروطهب ۳ مد اشاش ۰ مدر وط 0 مدلاقەقا

 3 . یدلخ ا مکا اکو ط
 نسا e كرلەلك یسراف )م(

 بکش ۳و ید لا 7 يلیدنا لیک تفس
 ت ۱ . بکش

 EE ا ف نر

 هجرت رد مرتب ج: : یک اكە سقا اک وش اقاب : ردا

 مولع تا رعت < شعد « تام رعت » هتیرآ هاس دنس

RNشم هغد چیه + رولوا دناز فرح  

 ی راوی قسم هنت رو رض هبفاق كرەىعا چا انعم

 . راب ه رخا لراهک

 ۳۳و رب لخت ۹
 Fs کر هدنمآ هرابع :هروک هنفیداوا ربتعم

 ردیوحت رصنع رب ندا ناس تفاصاوتتسن هدننب رل هک

 مس وب هکزووا ندنعو فرح هدنحالطص وح راع

 دلور رونلوا ما ا تنکرت مالک

 ميوا دوجوم هققح a تایداحو هم

Eادراو هکردم» , بس هدننب یی اعم نانلو هدنهد  

 باک نالوا ۍرایظفل لیلد. كتيام» و. یناعع هتشیا



 هدافآ یرلترسن وَ نالوا دردمو دوح وم د

 1 هکریلیدیا زعل فرح هدبدا مع هرللک ندا

 . ردیر ندناک فنص و هل رابتعا و ملع فرح

 درب اب رلدح و . رولوا هدننپ دح یا تبسن ۱

 هداسضعت " ۾ ردهلج دوخاب < ۱۵ ۰ ردهلک

 ناکمو نامر ی کند هالا ینیذلوا هلک یرب ندرلدح

 هدنهذ زکلاب ؛ یدح یکی اكن یک رز

 وح فرح | اکر وک ندرظن ٌهطقنو هتشيا ,ردد وصقم

 هرلرج فرخ یکمال 3 « لک ۰ < یيا « ءاب هدننر

 . رولوا لداعمو لناقم

 اا فاش قتلوا یوحم رصنع رب كنفرح |

 يهلك رب" هدهلج ینعی رده راتعا كما قلص ههل

 فرص « هدراقو ردهامتیح كمهللا تبسنو طبر هلعف

 هک ع تالک رلفلا زمکیدهلنا دادعتو نان هدنشح ننام

 هاک تاواسم و تمزالم هاک قرهلوا لخاد هننالکشت

 یرلاضعم رارمتسا و تموادم هاک «هلناقمو هسبالم

 هلا لعفهدهلج (۱) نالوا یوم رصنع هدلاح کی دتا هدافا

 ر هلک ی یدتیا یتلعتو ریث ات كلعف نمی نانلوب یرالوعف+
 ۰: ددیآ .نام!تپسن ماسه

 هماط؛مدر وطواهرب :ردالعتسااب الواتسن یانعمو

 هنبرزوا رب هک یک مدقلاق هغایآ ۰ مدنیب هل . مدقچ
 “مدنی هن رزوا 4 «مدقجهن رزوا ماط «مدروطوا

 | کە درلل اثم و و داغاغ د مدقلاق هن رزوا قاب

 . رولوا لداعم هنفرحللع هد نعوح

 . مدنی هرواو . مدربک هوا ؛ردتفرظ اب ناب

 هنجما كروناو . مدرک هنچلا كوا کیک . مدیا هناخ

 وح | کهدرللاثمو . ردكم دمدشآ هنجما كناخ «مدنبب

 . ردلاعم هنفرخ شەدس رع

 مکج هدیک هسراپ . مرو دیک هدادغب :رداهنااب هم

 ردكع د مرو دیکر دق هس راب مرو دیکر دقهدا دغب کیک ۱

 .رولوا شلوا سراپو دادفب یعاهن كنلعف كمتيک ینعب

 . ردلداعم هنفرخ ىلا ہد رع وح ۱ کهدرالاتمون

 هرلهلک نانو یر نادتناوص هدر خا سس هیبت

 لد هفلا قوجا  توص نیسحت قرلوا هرلانعموا هئن |

 یهننم هل فاق .یک مدنب هیک . رلیربتک ( هب)
 لیدبت هنیغ فاق بم هببس وا هت هدرلهتک نالوا

 . ۍکم دوق هغابط«مدنابهغات «مدقیچ هغاقوس :ریلیدیا

 هیدتنک هوا .«یدتجهشزوک :ردتیبساپ «اعیار

 وآ, ,یدقبج نوما كنا شروک هکیک یدنیکلیصحت
 کهدرللاثمو .ددكم د یدتنک نوجا لیصح ؛نوجا

 . ردلداعم هس رخ فرح مال ہدسرع وحجم |

 : ردقاصلااب ءاسماخ

 ردلداعم هنفرح ءاب هدسرع | یکهدرللاتمو هک ک

 رتطنعر"هدزعاسل هکرونلوروک .هدرللاقهوش هتشيا

 یکیدتبا قلعت كلعف هلبا لعف فرح فلا نالوا یوح
 ۳ زدمالک ءزحرب ندا هدافا قتسن رب نیعم هدننب هلک

 . ردەدەلمج هدایز كا ىسەفىظوو تمدخ

 < نصمة دیا لک هلج هسا وا

 یکەدننې یلوعفم هللا لغف هدنسهلج مدنج هغاط الثم

 یک (مدفْ غاط ) هلج قهلوا كجهدبا صقن لا
 یاهفتنا اهم ندنو و رولوا شلاق هدنروصر قیرتق

 ودر دار مال هکتوچ . روشلجوک
 فود لعف ٌهفیص ندیا ماما یهلج هکرولوا اضعب

 هددیدقتو . رونوروک هدنلاح بیکرت مالکو « روئلوت

 ادب رلهک نالوا قلعتم هلأ لعف بسن فرح فلا

 تر االت هدر کج هدا هدافا هسیار ر

 .رلاق ر وصح ج

 هغازوا  ندقازوا 4 ه هق زآ هکوا 6 ال وص و

 ېک ٤
 هتانیطا یک هسراب « تع نع هلوناتشا

 ماه سا هریمغس . مدنفص ههلا

 تفرج ول

 رک ضو رعم هنشنوک « هجون هقرش « تعحارم

 « همربکهب وص Ea ه اس 6 ط وقس هصرا <« نوکر

 لف ید هدرا کر یک ناعا هوللا ؛ باتش هاصح

 هد رل هلج ماب فرخ فلا هدننب هلک نالوا یقلعتم هلا

 قاملا ؛تیببس ءاہنا «تبفرظ « العتسا یک ینیداوا
 ۲ ردیا هدافا ی ربانعم



 ندهم املا لوا اه لا +.  طفل نیم

 ۱ تون هنجارخآ " كيوص ییدتا

 . ريد ریبعت ظفلت هشراهظا قرەلوا ءزجر هدهلک

 . زکجهدیا تم ندنظفلت هدهلک كنفرح بلا هدازو

 | يک یغیدلواهدن رل ابفلا نینالو یسرافهایسابفلا برع

 هر وصقم *« هد و دم : روت وا هل هلا هح و کیا ەدە

 تاالد قرهلوا

 هدهبانحاو هیسرافو هس رع تالک نالوالخاد هزم اتل

 کە دن رالتصا تقلا .شقلآ رار هلا رلهلک ندرلت املوا

 یلصا هدهسا هدکلدا ظفلت قرەلوا ودم 3

 نالوا هدننروص (۲) هدنساج كتا نالوا یکرت
 اهر «س نونلوا, هو ,قزلوا ن وصقم تفلا

 رله وص هک یر ر :.ندراو.یناختسا کیا دکلاب

 قك | ی اوا لامعتسا هدماقمو هلا زلاهاتمو

 . ليديا ظفلت دود هدرعشو مظن ی یکید

EDر یان یار, یا ر وها انا .. اب  

 «هیتوص لک ) رلیدبا دمفلا هدرلهلک یک هنتسوا شا

 . ( تعجار هن راهدام یدانم

 دد اول .كنلا, كافكا هدرعشو مظن : ا

 : رويدا ناس هلن وش هدیابو )اعم هعو) . رلیدا

 0 هب همط « هب هحتف هده تل اما فورح»

 Eg ( یو ها ) نالزاب .فرهلوا تمالع

 ,رلسالل وقیغد هدهبنجا تاک لمعتسم هدزف اسل رنو

 یرلفرح ( ی و ۱) ندرلنو ًاضعب
 .ریلت د ( هفلختسم فورح ) هران ۱ هدلاح وا ۳۹1

 ییمکح دم فورح

 « ۹ض «ین هحتف هدب الک یسراف یلیع دم فورح

 az ردرلفرح ( یو ا ) ندیآ دم یهرسک

 هدننکح (ی و ۱) نالوا ندالما فورح دمفوزج

 . ریل د هل و زعم فورح. هرات هدلاحوت لاق

 كلف رح ۳ SE اساسا تاالمآ فو

 ردلکد كعا ده < ردکمرتسوک یتسهکرح

 مرتس یک ےن كف رح ىە دنلبقام EE كد
 ردكعا دم وبار لکم

 تا

 فوج

 فرح ) aS فرح ر اک هک

 ( ناب { ه هانع ر صم

 ج اد هالوا قرف

  SS okریش 2

 .ردقع وق هتیرب دم فرح ینالما فرح فالختسا

 .هعای زلک راب لابخ كناکما هلو

 ». رات (۱ ) کد (
 هما رب دقنو تست ( ملعم ةعوج )

 فو رح لب هر وصقم .فلا 1 ندالما فورح

 ۳ فا هلب وآ هدننیب_هدودم فلا نالساص نددم

 ۱ فرح ینرکید الما فرح یر

 سهام هری زلهزآ . ردقو انعمردقواهدكءهلا دع دم

 : ردیشرب هدیسیکیا . .زدراو فر ۸ هحرد لکد قرف

 زاب < رولوا روصقم بلا یعدایسک هصبق توص

 قران فرح .رولوادودم فلا ارب ىج نول

 جايتخا چنه ەدەقرفود  هدنظفلت هک هحنلک هنش رق دف

 332 a الا ظم ز كح هنلس هدنابو . .رردقو

 یخ دلو ا الما فرح" هدر و دم ف رح ه ده رب هدنما هلک

 دهلک كفزح و ۰« لکد ښا ام كنا قیرفو نیعت

 :ندکمهلبارب دقت یمضا ومکج هل دیا ظفلت روضقم ودودع

 نایب هصوضحم طباونضءهدباب و نوجا رلهلک ییرع
 .[ تعجاح هنثحم ظفلت ییرع فرص . -- ۱] كدتا

 ظفلت . دود نامزیه الگو اتش بلا هد رل هلک یسراف

 ددم فلا .هدظفلتو توصت هکرت رکلای + ریلیدا

 -رلهلک زمخیدل۱:ندیسراق ییرع هزعاسا تح . ردقوت

 راوضقم, هدمأ وغ ظفل" هاس رل هنک "اس فلا دود یهد

 . یلیدنا هدو هجرت قردلوا

 تا ها کی رکاب هدرل هلک یک رتنمشحم لصا هدارو

 ناس هلا یرللاثم ینفیدنلوا ظفلت دودع كن هنک اس
 ةراعتسنا .ند ( ملعم هعوم ) . ردكمهلبا دا راو

 .یدیایتب مټو هدلق هارو كتا رقف زمکیدملبآ

 ۲ خر ا

 همای زاکز اب لابخ قاکمآ هلو

 هکاس فل | ,کهدنسهلک ( ab ) ,کهدنعرصم
 : رویلیدا ظفلت دودع



 : ریلسهلوا ل ام هزب هدا و ځد هبا ها وش

 مع و هدننعم هک ون قح ردینک شود رب

 رانا دلیک یامز هجنچآ بوموزوک مک

 E E ۰ لو یا

 ناغروآ نبلاقرت هح كچوک لا

 شا ه هقرخ یدک هغ اط لوا

 را را ناتق
 س

 نش رداوس ار یلح زا هسر و

 نادوس كلم ترجح ردیا «ایهایسور

 بت

 هحنرجآ هد رلتب نمکی دون ا لقت « یر راقود ۳ هدرا 4

 رلهننک ,اسفلا نیم هرغش تو رتش هد

 . رولیدبآ ظفلت دودم

 نفع ۴ ید هل, ات تافل هدیکرت طخ مس

 یهدهلک كفرحو .رلک () نیم هحوتفم فلا هدلکش

 یهدنسهاک ها ,قنجا ای«یابق اب :رددلت روصکیا یا

 . ریلی دب آظفلت قیگا ( 1 )ی یتیم :هآ اق (

 اهر درفنم هدهلک الوا : ردوش ظفلت ةدعاق هدیأیوت

 ..ولیدنآنلت لاق تنو ھه ا 0

 نالوا داو هدیراا دشا

 . یک, یولفرچر
 .بوالوا هدنمکحب ایه رب .هتشاب لیشاب. هدهل بنات

 نانو قرهلوا جودرم هلا فرح کیا ابو رب نکید

 کهدن رل هلک نالک نا ۰ رونلوا طفل یک 0 ا

 یک یرافزح ۱

 |یعتتسم.یسادعامندنکشییا كف حوا دک را تب اتیک

 فلا 61:( ۱۳۳ فف | هدسیع طخ ےسر .ردلکدد

1 

 فرخ وا 1 ۹ هد زئ بل ا ) | ( هه ومضم

 هسیا قرخ ء «.هنک اس هره راو

 وا هدا رون هلع ءان ردقو نرو ه ٩3م تالک

 ییاظفل 3 رای زاب هدنن ر وص همس ر ءاه هاک

 ر ونا و ه دنسه رب تكا

 ا ور کب هداه یکیا « یلزاب 0

 هدزع اسل .كدمروک لح کا تک نادنظفلت الف رح

 هدیسالمآ هح وكل زمه هدر هاک نع رکی دتنا لاا

 . ردشعل اناس مدیثح المأ ءهدنمسق رع فرص ۱

 ردقو تحاح هن هنا هدعاق هجم ربا هدارو

 قانال بنر هدنیسیالما دلراهلک نیرع یهدزعاسل

 . صالوا زمقج اباد هغمزو ی دعا وق

 هراز 4 هللا طخ مد بم الما بس

 یرا ن درر ظفلت هللا توصت . ردلعامر دشزاق

 ندن هدالما هللا طخ ےسر یک ینیدلوا رلیش

 . (تعحارص هنرلتح الما ۰ طخ اور )رد یهود

 ۱ هکردمولعم یمسد هجافلا كتهنک اس فلا

 نوجماینیدنلو فرح رب ندهلصفنم فو رح ر ارش

 لاصتا هفرح ناک | > ن ی مس ر آر وت

 : مدنکشن فا .هاک هدرل هک هکر هنک اس بلا, زا
 هحرز# اسا

 مالاچ هم ردنا نبع كنها نوناق نالوا یراح

NSا 2  E 

 كح هدأ نیبعت قجو ؟رد ل هامزاپ هدنرلتر وص « 4 « ه

 ردهدقلو هدعاق رب

 هدنسا دتا تد تراتع ندارم کک هلک ال وا

 یل وا یدک ر هی وسا سوا ن ولو

 اف ما ازای ہک )اکا ہک عل ئا
 ۳7 یک اب ۱

 هدو هسیا رو ديا و ندا اق ۳ هلک ساب

 یرلتناص( | )کهدرلامه یرب :ردلعا قی رفت

 و لاح ید | زهر یارکید + لاح ییدتا و

 هنک اس فلا هدنبسایه كليا كنهلک هدلاج جنب

 (۱) اعاد نونو هسیا

 یاه بلا هنا رولوا هدنکوص لاه یا

 ورا لا د رولفا یفاوم یوا مسر هدننروص

 :هبزا « هقرا همزا «هراو < هصا رب «هشام « هراد

 هنسیایواح یناحه هدایز ندیکیآ هلک کرا . یک هاماد

 ره



 بس ۵ تک

 هداه یر هنک اس فلا ندا ر رک هدایه یچنکیآ

 فلا ندیا رر 5 هداه یجنج وا و للزاب یک یغیدلوا

 مسر هدننروص چ کا ددا ا کک

 ردلاقار هکنهآ نوناق یظفلت

 یک هرواجاب . هغالام ۰ هقاراب . هجاراق

 «هنک اسفلا هدرلهک لا اقرب ءهدلاح یچنکیا

 هلا تماوص رکید درهغا ررکت هدرلایف تقاعتم

 یو رام هداه کناه هسي أ ۳ كح هدیا لدا

 ها را ۰ ها ره دیا

 هتنوناق كیا نوسلوا هبا رووا هدنسهرت 4

 ارو : لاثم .رداب اجا قلزاب هدنلکش | <

 ا ابد ۳

 فرح و هدنرادتا هک هحناک هب هح وتفم فلا

ORNLتداع کی ۰ ردللزا می خو  

 . رداطخ یمزای هدنلکش (ه ) یو هرزوا یتیدلوا

 او هلک . (تعجار هنسهدام نابع یابفلا - ۱])
 اه هدر دقت ییدتا

 هدنرلهفیص لعاف مسا زکلای . ریلیدیا الما هدننروص

 دااضتقا قعوقوا ًاقفوت هکنها و قلزای هدنلکش |

 ۰ یک ناروک < نالک

 نوناق كزعاسل « هدنرلهروا ام « كنفرح أ

 APE کر هنا اهتمتم اتک هل |هد افتسا ندنکنها

 باجما ناکا هدنسهروا فلا

 هحتف هدرلر نالوا ساسلا روک هتساع تقوره

 . یک هود . هرد « هت . رلیدیا افتک | هلتراشا
 هدنتروص هبمسر ءاه اغاد هسیا هدنرخا كنه

 ۳3 کوا کوښښ . رىلىزاي

 . عاام

 لامعتسا هلا
 هجو کیا (۱) هدحم وب

 یرکید < عاطتقا یر : ریلی دنا

 . قرهلوا نر

 تمالع ) هتمالعره نالوا قلالدر یدهع [۱]

 یعض كس ( ردناشن كح هنلس یشر هل تو

 هدسوماق ) زروسدیا رتبعت اس هلا یرصق كنلا و
 یی هب هلک وب

 . ردنا تلالد هتسهلک لوا [۲] هاشرط عاطتقا

 هدندز لیمحنم یاملع ال وا هسا هلبش رط یار

a 

 ردیرغز كنحر رو

 : ردنا تداپش

 « ناٿن روز فلا « رفص لم زا »

 . ردتراشا هنلزنم نطرش هدموجم لع كاذک

 . ردتراشا هلوا لکش :

 . ردتراشا هلماک ناسنا

 تلالد هدحاو : هدرلجمز هاج باسح ابار
 . ردیآ

 هدقطم سام

 را

 3و هک ل باح

 باسح دارافرح یهدنسهک فلا ) هنددع ۱

 . ردنآ تلالد( جنس هرزوا لج

 : هدرغص لم تاسح

1E 2 یهدنسهملک دحاو ) هنددع ٩ 

 الد ۲ وک هرزوا لج

 رکا سا هنسهدر, ال : هدقیسوم اماخ

  هدفورح رارسا لع دا

 مولع . ردیا تالد هراب ندهمئرا رصانع

 فورح رکید نالوا ربتعم هدرلع و نالییاص ندهبیرغ

 هتشيا . ریلسهلوا ایس هاسهرابعرب ىح تالکو فورح

 اسر هب هلک یتیدلوا دناع فرح ر هاشرط عاطتقا

 نداتلالد ه انعمرب «هتشرب هاش رط نمریک یتیدلوا

 یهدارو . رولوا تمالعر هل وا انک یندفرحرب

 ىلع تحیهرب قلعتم هامالع عو وا یریص بانا

 ۲ رد ہالطصارب کی شعلون A قرهلوا هتسانعم

 ینفورح ضعب كن هملک رب هده رع عاطتقا [۲]
 . ردترابع ندكمهلب | فذح قاب گرد تاتا

 ضعبإ( ب الثم . ردندفذح عاونا ر هدول

 كننآ مرح (م) « ( كنظفل هعرق ( ق ) + كنسهمک
 كنظفل فنصم ( صم ) « كنسهملک دهاش ( اش )

 ۳ ي ا بولطم ( طم )
 (E ator هدهحزسنارف ریبعتو . ردیاطتقا

 ٠ ردلداعم امام كننريبعت هتست زر. ییببط « لکشو مسررب ",



 بس ۵٩ بس

 ا ¢ ۵

 و ر چاک

 : هروک .هقزاشم ایا :
 هرو هب راغم یاملعو تا 9

 . ردیرافرح ن «ق « ظ

 ۱ : هدربح مع عباس

 كحل دا لامعتسا لد  ههمولعم تا

 ینیداوا چ عشق ا که هدهسآ و

REEتادافا نوجا قماقار لحم هسابتلا  

 تامی یهطقارب ەدەسدنه . زلالل وق هدههرج

 كفل | ردلمعتسم هدو. یک کافر وا ھا

 قرلوا لشاب قمی هلئروص ( یلکش

 عفر یروذم سابلا هدحاو هدلاح ینیدازاب

 ۰.ف م هب را

 ) وش

 روتسد « هدنرلهدافا رج تقووا ندنکحهلس هل دا

 ریلس هل دیا ی هدهدب رل

 كاشف ونش [زونوئوا "فا 1.شا با

 : یودج شلزاب هلا هرص قرهلوا بقاعتم یر رب

 ايم روا ناف یدکی ته اقا

 فیل ات نوجا ملعت یت ارق لوصاو ییا فورح

 فرج فلا (  هزابوص ) هرانضا * ۶ ۲

 قرهلوا بقاعتم یرر ك اش بفوزرح لس +

 نوجما كمريو مسا هنسهعومب تثیه شل زاب هلبا هرص
 كنسهرص فورحو هدعاق نالوا ذاخنا هدنابل یه
 ندکمهلبا رکذ یفرح چاق رب ًارابعا ندنشا

 . ردقیرط كقا هست هللا رج یلک هکردترابع
 یرنایسم كرلفرحوأ « هدهتسلا ضعب هیمستو زکلاب

 ارجا هلقملوا رک ذ یرلسا ید هدهتسلا ضعبو

 كرف اير ود ەد ترو کا ی »و یقا

 لیکشت هلبا رپ رحت یترا سا اب و هلبا میز ییرالکش
 نکلا « ردرب هدییکیا هدتارق : ریلیدیا مان
 اردنا قرف هد اتکا

 یرلکدهلا ذاخحاو داجما درایطبق عقاو لا ی

 هنسهدام طخ . | ) یدبا موحآ یسج رب كفورح

 یرلک درو ین مان فل ۲ هفرحو رابل هیکشف .(تعجا

 . یذیا رام د ته «دهفرح یرلقدیاص یجنکیآ یک
 قردلوا ندشیبق هیست هللا نقرب اکو
 ترک هنر زوا یعضو ماظن رب كاش فورح

 یرلمسا كفرح کیا كلبا هنسهع وم تأه نانل وا

 رلتلم ضعب هدهمسلو . یدنلق دارا آیتم

 لیمکت كردیا رابتعا فرح ییا زکلای ندشاب
 ۰ ( راب رع ) افلا هنسهنرم تائه كباب فورح
 ( رلذیال ) موت هالا ۰ (راسایو ) اتوافل ۲
 چوا هللا هرص ندشاب هدییضمب یک ییدلنید

 مس

 همه e ا تیکت ۲ قارح ترک و

  رددادمرو ما ( رازبشارف ۵ ۳0 0)

 كنبرلفرح ب ۰ | یغد هدزب هللروصوش هتشيا
 ننکیدهلبا لامغتسا . نوجما قمزاب یزعاسل یرلاسم

 . ردشلوا ناونع هنسهنرم ناه واه فورج
 یا ا هنتسهنرص تاه کاکا فورح قتح
 هدلا یون ثیدح قیرط كمرو سا هلا یرلمات

 اسالارخف هنع هلا ضر یرانغ رذوا . رددیؤم

 همالسل |هیلع مدا ندنراترضح نمدنفا هيلع هللا یلص

 ۰ راشعا لاوس هد یدلوا لزا باتک یناه

 .ددراشمدوب ج ث ت ب | مجعمباتک :هدنراباوج

 . ردیاتک اه فورح نالوا ءایسا لوصا دام

 كنه فورح هدلودج زمکیدتبا همست با
 . ردیا لدبت هدوک هترلابفلا كراناسل فلتخم یییرت

 ددراو یظن عون یا كنیرع فورح
 مظن دوخاب یدجما مطن . یئابفلا مظن « یدجنا مظن

 مدق نالوا نظ یدجوم كلامه فورح نایرس
 زکلا رد نیع كن راس الا مظن كرابل ایکینیف

 غءظضءذخ«ث نایالرا دوجوم هدنسابفلا هکیف

 . ددشهوا هوالع هتاهن هدزوا بیر و هنن یرلفرح

 مولعم یدجا مظن مکیدهلم ضرع ىنذخ أم

 : ددوش هرزوا ینیدلوا

 ف ع س نم ل هل ی طحزوهد ج با

 . غ ظ ض د خ ث ت ش ر ق ص ېک مکیدید



 بس 6۲ —

 یرللصا كف و رج نالوا ردق هنف رح (ت) هد مظز ود

 ., ردیرع فرص رلنالوا هرکوص ندنآ ۰ یایکینف
 تب و هحنلک هتسیافلا مطن كل هسیع فورح

 ندظنوا هن هدهسیارویغا قفاوت هیدجلا مظن یی رت
 دلك ققآاس تفك  ردصمآ

 هن رکیدندمظنرب یرلفرح ارظن ههدعاقون .ردشقلآ

 مسر الوا نوا كمهلبا له

 ج رخ ترواح لای تن رام هدظفلت ساب

 ۰ روئلوا تاعر

۳ 3 ۰ 

 اقف و هب هدعاف رب

a Eaتا هم  
 دک

 هن راساسا

 رولوا كح هدن | تقد هنقسطن تر وص كب هدعاق ول

 زور وک هل وش ها

 . ردنا لاا یددص جت ۳ قح قم هدمظن

 (هب ) لک ازک وتص ندبقلا هدیدجنا من اا

 فان هه «كنم رلفرح )ءا ءاب ) نالوا ع اک كافر

 بطلاب هنحرد ب هب ی افلا مظن « لوا ندیداحما

 لکش هکنوح ۶ ناو شمهلودوک موز

 نالوا : .ay A ا

 مظن قم هینس :کیدتنانا

 . ددشلدا رصح هدحاو مس یسهلج هد افلا

 د ) فرح (لاذ) ی

 کیا ردلصا

 اس هدیرلفرح (عاخ ءءاح)

 ( لا 1| ع هس ا
 ےہ

 3 ردشعل وا | دا هلا یلکش

 كراو هحنلک هب (از )هلئا € كاذ)

 ) هلتیحو . ا ج رحم براق

 د کر هات كادف رح
5 

 يمه هسلس

 هدرا

1 EE a 

 كناز اار رظنماعق ندهطقن فرح ( ار) انماخ
 س

 موزل هنیرا رک هدیتابفلا مظن نوجآ كلوب . ردقيع
 ۰ ردشمهلودوک

 ین (ج نم هک یم نفح از ,) ۱: ایا

 اشک

 ر هدمسد اعر اس

 Ear ۶, تنراقم هحسح وم هدنعاق یبس 6

 نوجا ینیدلوا

 راشماع وق ه ی ابل ا مظن

 ۽ دد (( نيست )تو نیل ة فرح ( داص ر) اما

 تو نتو

 ك(داص) هدییافلا مظن هجنبج وم هدعاق کک دج ا یو

 ۰ 23مزال قلوا هادتساب 5 (نیس) یعقوم

 دلو ها ( داض) 1 (داضر) فرح ًاعسات

 تحاح هت زا کت كمسر نبع ها هتسالوا

 . ددشمالاق

 07 7 نور (داض ) ًارشا

 یبس . کر ا فاتح

 (ءاظ) هنیدجا مظن توا . ردترواجم زمکیدهلا
 هلن (داض) هبفام مم .ردهدنفرطت۲ ك(داض) شرح
 قر ءاط. ردراو تنراقم هدهحظفلت هدنن ءاط

 مظق نوجما «یتیتدلوا" ییغ "اسد" كنفرح ءاظ

 ؛ ردشلدسا افتک | هللا لکشرب زکلاب هدی فا

 لص هدعاق هت هرکو ص ندنفرح (ءاظ) رشع یدحا

 یلکش كنفرح ( نیغ ) نیم هت رواج موزا هجنبجوم

 ناس هذد دعاو

 عبطلاب یک, لاما هدف رح ( نبع ,) ۰ رد, تک

 : رونوروک هدلکش و

 یدجا مظن ءرکوص ند ( نيع ) رشع یا

 ۳0 ۱ هرا داص (فاف) و (:۵) هليسةرص

 كنهدعاق هات ینیدلوا نفخ كننوص فاق و ىدا

 هال مظن یرافرح (فاک )+ هجنجوم یشیبنکی
 ۰ جا ی وط رب هایسهرص

 (نلک)ترواحم و لد (فاک )ر: ر ت

 یرلفرح ( نون ) « (میم) ۰ ( مال ) ینبم هنسهقالع
 .. ددشع الهرص

 مظن هبرع فورح اعفوت ه هدعاق رشع عبار

 اضیا یرب ندیراقو ۰هینافلافورعم مظن نددجما

 مظن هرکوض ندقدناوا بیرت و لقا «هلیجو ییدادبا

 06 یف ( اب < واو اه )لنا هرص هدیدجا

 هنا تیرع یافلا هللا هرصوا هنن عبط هدرلنو

 راک اوا حرد
 "اتش

 كن n ا رظن ه هضو ر عم یدمش

 : ا بشر



۱ ۱ : 
 هر نام لی دف عییطر نہ سر ید

 كر هليا عضو هامش ههر رع فو رج «نامز دعب

 روک ذم هجن دا اضتقا كلدیا قبرش همجعم فو رح

 زسهطش ٠ رلفرح ناف كرول دا هظفاحم ی

 هل روصوت و شدا مط و هتراناب ايو هن ر لرللکتش

 ارجا تالبدعت نالوامزال تیاغ ,ندن رظن طش .تاارق

 یهدینآ یخ یابفلا هلبا هجو وش . ددشونلق
 : ردضمهلنا باستک ۱ .ین رضاح ؛لکلش خعی.نیلکش

 لق شاساز اد ا ج ث تا با

 : یو اه نام ل ك قا فف غ ع طط ىق

 اواو متر نالوا رسوم یر هک

 زمغیدلوت مز ا بړ رتو ا ظز ةنسمل ديا مدق ه اه

 دوج وقر ذمطورب 5 ا رظن هف رح کی و هدننب ی انفلا بوور

 هدن راب رت اص و سوماق الغ رد اضیا لباق هدهسا

 . ردشلرتک مدقم ندواو اه هل رابتقا لصف

 هدنافل " بشر هللرابتعا قفل هدهک رخآ . هکنوج

 هدهاشا نالبشالک ۲ بیرو مەل ربا ندای واو

 . نا لاقتناندارقوا

 تدمر ندقدلوا فرشم هلا مالسا نشد راسارا

 تقو یرلک دنا لوبق eR یابفلا | تم

 ) ك ژب .پ )فرح ترد نالوا صوضخم هنر یک

 قفاوم كا هد رغ یابفلا دل رابتعا ج رخ هن نوجا

 ندزالکش و هلا هطقت او تاختا یرلکش نالوا

 تک و ك راز هرز وا هدنغاق كر هدنا .قز ره

 لخاد ههالسا یخد راکت ر ۰ ردراشمللا جراد هنف رط

 یروامسنو یرلافلا یاد ؟نام امر ر هرک وص ندقدآوا ٠

 هدرانوا هرخالب هدهسبا راشعا هظفاح "ی راف رح

 لوبق یار یابلا* ییدتبآ " میسوت كاا
 نناک یغاص نالوا صوصخم هنس رات اسل ؛ راشم هل ا

 لاخدا هروک ذه یانفا بقاعیم ییسزاف تفاک

 ردزاشعا ۱

 بس ۳ تب

  Nنسب ۰
 تو جاچ ال ۳۳ یک ها نفع هدب راقوت یدمش

 ء 7 34 ۸ 1

 یقیسهم ی  | Ak: ۱ص ۱ اه د نوجا تام دل

  2 ۳ ۳ MEجنس ِ طب  8وز ا لو رر وور ؟یاهما ا هاتفا

۰ 
 ب ام | 1 ر0 و

۰ 

7 
 هحنح وه ص هد دعاق ؟ نیح هل وا یهر ئ رر هدییااب افلا

 راک ینا اھ ه دن هدوح وفوز حی
۳۳ 
 یلوا .قرصط ت او ف را ۱ ها ۱

 راعقو
 سیا شن 9
 ردا ۳

 اس اتق هس رع فورح ید هسامع فو رح هدلاح وش 1 ۱ ۰ ۰ ۰ ةف ۱ 2

 روس ِ ت ت ب ب ۱
Eج  

 ل < 4 اب ر ر د :E ر
4 ۰ ۱ ۳ 
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 ندهعطقم تاوصا یو م اےس « یزفورح ابقلا

 كمي ا لک | هرزوا كما صضبصخ لکش ر هت رره

 نا هد صا فورح تیر هدردق ود هاهسا جا

 هلا .AAR هر ه هعوض وم ل وصا کیک

 دوخاب و كل ردبا مضو تراشا هنرزوا قزح

 شقآ قیرفت كرهیلیا جوز هلرب ندنرلفرح ایو واو
 ی مو (:تعحام هنس هدام "الا | ) نمخداوا

 هو وص ند(۳) نالوا تفّرح یجنرب الشك رکو ات وص
 باعا كلا یار هل رابتعا یر ر هج د اکوو
 كلذ ید ۳ نال نداقاو) یک کچهدیا

 قم زاب د های ندف رح روگ هن رزوا بیر وه

 را رکتیبترت نبع هدنوجا تااصفرحنانل ۱ ناد(ای)و

 ی . تكحهدا اضتقا كا

 با یرابتعا هبفرح لاکشا لودج با كرم اتسل
 E برو تب زونه قرەلوا لمکم هحرد وا

 دوجوم لودجرب , هل وا هد (ف رز اعلا ط حک ) هدهسا وا

 7 كلبا مظن رک یلاغل ك ردا ض رو لوشو



 حس ۵ دس

 ساسا یتسهرص كلاکشا دوحوم هداشلا 1 رظن کوب

 یاوصا نانلوا لاخدا هنتخم دحاو لک هللا ذاخما

 , كردنا بير هر وک هتوصت لوصا

 تارازا اقرا ی ا ی 2
 O E « ؤا يا ۰| ۰ ۰۲ هل رابتعا

 نکا واز قلك ز ردكج هديا اوتحا ی راتاص

 روکذ مهدنالکب یرت یرلتوص 3 ۰ ۰ ق « ف نالا

 هدنقح تئاص یهدنلکش ء اي ,ردكحهلبا با یکش

 . ردكجهلیدیک هقیرطو هتب
 درر هروک ےہ لاک ایا

 تلالد هتاوصا هدن الک با یطخ مسر نالوا دن اعهلاکعا

 یابفلا .زروبجهدهکع زوک قرفرب هدننیب یخ مسرندیا
 هدلاحوا یدا هل وا ابفلار یتیم ه هس وص ل وصا یی مع

 فل اخ چیه هدننب یطخ میسر هلک هل | یخ میسر الا

 .یدا زلوا دوجوم ( رظن عطق ندل اصفناو لاصتا )

 هسیا رلیزاب لصاب هدابفلا قرهلوا درفنم فرحرب

 كدتا جردهباب رب

 ۰ یدیا رولوا لزا هلل وا E یرهلوا عمتج

 كران ال نایالوا ینتبم ه هنوص لوصایرلابفلا «هکویلاح
 تی ال روسهلوا

 هدنسابفلا ین انعنالواقتشموذوخ ًامندابفلاو و هدنسابفلا

 یک یغیدلوا قمیقر كى هلا یوا عن ا

 هدزابقا| .ردراوقل الدهتن اصید هلا یرابتعا توص

 .ردربتعمو دوحوم لكسر زکلاب نوجا تاص یدو

 افتک | ہلبا لکشو زکلای هدنطخ ےسر كرل هلک کوبلاح

 لحم هلکشا و ندنفیدلوا بجوم یت ارق لاکشا كما

 یلکش روک ذم هدنطخ ےسر كراهک نوجا قمالاق

 هللاتاراشا ضمبایهروک هنعون كتوص کج هدا. تلالد

 یرللکش دارلفرح ضعب یک ءایوواو دوخاب هکعا ربیع
 الما یی امع هقجدا زر ول وا روح کلا جوز هلا

 سر افلا هد هح مهم ر كاکشم نیروک هدنس

 ندکمهمهدیا قفاو هر رب یلعح مسر هلک هلا یطخ

 يلساساويجنرب نوچما كل هديا قفاوت .روبداتاشن

 - رسام داحما ول و مس ر

 .مظنتو تفت هروک ههینوص لوصا یرعابنلا هراچ
 E ر چوک كب هلئسم و طقف . ردكملا

 هنیدنک طقف «بولوادوج ومًاسر هدابفلا ؟ زفحهایلصت

 و یناکش | نایماوب یسهیلوص تقرب نیعمو ص وصخ
  هتسفلوت لیعتسمو دوجوم هده ع تالک فرح

 نالوا دوجوم هدننب یناّمع یابفلا هلبایرع یابفلاو

 بلا کیآوب یتبم ههدیدش طباور یحراتو یبداو ید
 قرحو ءادب هنخیدلوا لباق كلبا هئالع ماعق هدنسهزآ
 بقاعتمینآ ربارتهلبا هظفاحمهدن ردص كرمال یکیتیدلوا

 واو اذکو یخ رلتناص (با «قا ءۋا «قا «زا < ۰آ :۱)

 نر نخ او ینراث اص (30«ءوف) هرکوصندنلکش

 هنسابقلا یل اع هلیتفص هیفرح لاکشا لقتسمیت اص ()
 یغیدلوا هدنآ نمامقلا هسلوا ؛قحهبمالوا كملا جرد

 ےسر افلا یطخ میر هلک هکم زالالدبا بیترت یک
 . نیساس هدا قفاوت هننرر یطخ

JS. |۱۳ ال وا فا  

 و و لوید هد بخ ن

 د نص سش س دز

 ق اف ئ ۳ ۳ 3 ۶ هد ق

 را

 . تان اسل طقف نوسل وا ٤ ابفلا رب لفرح ترد فرق

 یهطبارهترم وا هر ندر هللا یناسدا «هلایبیضام

 ؟ یریلس هلوا چیه تم م اق

 یلکش یاب نالوا دوحوم هدزلا هراح سس

 ۱3۳ واسه یوس یاب
 قیرطو هد( فراعل اطحم کی ) هتشیا . رد قرط كل ا

 كدتا رابتخا

 كدتا هظفاحم

 فورح ج وز < هلن ر وص یضوتاراشا هرزوا قلوا

 لوصاو . كددلا لوبق هممتم فورح ضعب هاش رط

 با هدرلابفلا مدق تاذ , ردلکد نمداجا مزب

 ,قلوا لمعتسم هدنطخ مس ر هلک هدنتسوا يرلاودح

 :ه3معوج و م كاا هدنمخ مس ر افلا

 .قحلم ه ابفلا لصا هدنطخ مسر هلک <



 سس ۵۵ ےک

 یک هرتاسو هرسک « هحتف « هبض نانلوا تبث هرزوا

 مضوهنتسوا «هنتل ۲ كنرفرح ابفلا ییاراشا فورح

 فورح لخادهنسهدامتكن هلک ی هفلتخم تاراشاو كر هيا

 تعسو هدایز اهد هنقرط كما میسر هدنتفص هیئالما

 . قدشلاج لک | يهر شعالشاب « قدلوا شمرو

 هدنطخ مسر تی « ریلاق یک ینیدلوا ابنلا مه

 هنر ترااشا فورح نالوا هدکلک هل دیا لامعتسا

 ندضامهلا كلدیاقالا لودجهئالما فورح الماک
 قلودج با كزعاسلمدلح رش .زمشیرا دقق وا

 : زرلیهدبا بیرت هل وش

 ع2 +
 د د

 خي طا 2ط چ و

 لا راک ز ل

 یوی وک

 ؛ رول وزو یسیاکش بیئرت كرمابفلاهلبا لاحو هتشیا
 بیر هممتم فور نالوا .ذخا ق 9 6

 كأ بیقعت یلکش وا هذطخ مس ر دز هن راس وص

 . ردكعد رولوا هوالعهنلاودح با هرزوآ

 لیکشت هروک هبیلوص بیئرت ینلودج اه فورح
 هدنماظن وص بیر” یتسیلکش بیرت كنابفلا عكا

 رب چیه یا . رولوا قیرط رب یبلع كلثا ذاخما
 : ردشمالدا تاعر هت رط و هدنسر افلا كال

 ىملع كنهعطقم تاوصا ىي كنا فورح زكلاي

 رصعیجنکیا یيئرت هلیا قیرط رب كجدلبدیا دع یفو
 هالخ ماما و نانلوا فلات هدنرخا فصن كشاره

 هدنن اتک تغل مان ننلاباتک نالیدنا دانساو فطع

 كنابه فورح « باتک فلوم . ردشتلوا بفعت

 قرهلآهب هظخالم رظن ینق ایس كافورح جراخم هدنییترت

 ای« هنساهتنم ندقلح یاصقا يهب ندندبم كفوج

 هقلح یاصقا هروک هنسهرص ج رخ هم راو هرلقادود

 ہرزوا كعا رخأت یالوا دعباو دقت ینالوا برقا

 ور هر فایر هدهح .یاضنا یردشعا .تنررع
 یفرحو توص ع هدنندیمكنسهرص اه فو رخ بن سم

 .ردشمهلهرص ییهعطقمتاوصا هلباءدب ندنو وشلو

 كلاش فورح ًارظن هب هر وص ل وصا هکم رون دا نظ

 فورحهدسرت و و : رگ رشناوا و تش كلا هنسرت

 فا وم هکردنوجما یتدالشاب ندنفرح ع یسهرص اه

 ییمات N ا ب کر را

 : ردشم رو

 < ردو ییئرت ابهفورح كنیعلا باتک

۳۹ 

۹ 
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 جرفلاوا ییئرت و نالوا یذختم -كنیعلاباتک

 . ددشعا مظن هللا هنا تاسا هادبع نس هملس

 1F ءاه ءالاو نملا

 . ءافک !فاکلام فاقلاو نبغلاو
 ایعش داضلاع نیشلاو لاف

 ءاط اهدع ۰ یا زو نسو داص

 ءار اه دعب ءاي و لاذ ءافلاب

 ءالاو ءافلا م نونلاو ماللا و

 داحما هدعاق کیا هدنس رب تب ایه فو رح

 EY ببر یر د 2 بار یر ردشعلوا

 . ی ابفلا مظن . + ٤ یدجمآ م ددکیا هد یلکش ببر

 فو رح مظن نالوا دختم E او بارار

 : كد هلا ها را و ناب هدب راقوت هد نجوا ص هکر د

 ۰ .دیل وص مظن نالوا نو لصا هدنسرت تب ایم فو رح

 : هصالخح



E e 

 نقلوا اما هروک هاماعتو لامعتسا هسی | یلکش بین ر
 | ثداع كاوصا ىر نالوا قف . زدی ابفلا قیرط رب م 1 مچ 35 اس ۰ KE ن ام

 مجمو قاف هلوصا یجنگیا نالوا دنتسم هاماعتو
 ندوق تك. و ق دا رم رو كل ا میس یتغردنل و

 تانح ناسا یملدا قییطت و لوق الف ۰ یک لف
 .ردهنداح رب شلاف هه[

 نوک رب.« هلبا هيف تايقر
 كج هلیدیا لک او حالصا هروک هنسابسا

 قیبطن  یسهدعاق یلوسص مظن كاذنک هدنبیترت كنا

 ندنماس تال او تاحالصاوت تیاهو « یقنج هنل وا

 فو رح

 یر ندق وح نوجا قمزاب نهنساا موم قرهل وا

 . ردكحهاس هلدیا لح

Eتقووا هکلب هد یس همهم  

 (ار ء مال ء فلا را

 2 | (ار ےم 9 مال « فا ( 2

 . هعطقمفورح | ( داص میم < مال « فلا )صلا

 لئاوا كيهع رک روس هدناشلا ےظع نارق

 یرل انعم تر هعطقم فورح نالوا عقاو هدنحما وفو

 هدیدع لب واقا یار ماظع س ر مقه هدنقح

 هدنراب اتک یش هکردرلشغا ناس هریثک تاهجوتو
 فورح هروک هیاملع ضعب . ردجردنم لیصفتلاىلع
 . ردتراجتع. (ند.[۱:] تاعاطتقا aT رق هفطقم

 یربیه نداوف فورح ًارظن .هلوقو هکهلبوش
 یرلفرح "كابا ك ل هداك ندا تلالد همللا ءایسا

 ه یلیدیا رایتع

 کهدروس ل و هد یک ر فر ند ما وی ن وع او | ودا رند ءار عفش

 قلت رهدنماقم تایا و زومر ییهعطقم تفوزح
 فورح هدهروک هریشو هجو . .ردزلشمروس
 لیلح ما رب هجتماو ,ییدایو هیانعمررب. .هرول ډم
 ۰ رز هب ا رص ح ۱ ال ,ه-طخا

 . هلواتمجارم هبهقیلعت یهدهفص یجتملا 1

  هکزرودبانم هبوازب

 ھچک هاش را اىفلا بسه
 هم بم ر ۰ 

 تا هک

 ی

۱ 

 ار

 کلر ُه راع وڌ هتفلک
> ِ 

 HFS 1 راشاب هر هس هدرل رم ضعب

E۱ 1 رذرلشء د ناف کا ۲ قلوا ةر وس 2۳  

 ۰ هکرون د هسي أ نو ات س ۲ ۱ ناالوا ریس یا ماما

 3 اماشتم تانا هس

 مش ب و لع هنتفتقح بولو هب لا مالع اح فوئوو لع هنت تولوا
 قو . ردو هد یک لوق هتشيا « . ردص وص

 ی هل رمت رضح ااعو لح قح هيب 1

 رق هعطم فو د ونشا «

 رق تاعطقم

 ا شعلوا یطامن
 جت قیاحو رارسا ییدلبا

 ا لور لا هلا ترضخ
 نایالوا

 ریست ۰

 هدرا ییاشد

 | وتحا كفورح

 رسم هرشل ۴ فوقو هق اقح و ولدتا وا

 ۰ ردندتفرعم تا دا

 ۴ مس

 نشتاص یا ةذرصارفلا از

 ليوط اضعب « اغآ رولوا ريصق ًاضعب ىلوص
 طقف . رق SES, ek داتآ رول وا

 لولا :باطخو

 ۲ كەس اب

 |23 فح اآ مهتتسوا شاب. اه ۰ اب:یآ

TST ESTA 

 ٤ هنت ف رح ۳۳

 نیس SE ۳۳ص ها

 : تاقتلا و وا الا ا

 1 كد زاب

 كسرو ز که هدارو

 : ماهفتسا فرح || مأج ۲

 ا اقرا د توف +

 . ردت اصفرخیحن رب هدهدنسەلج  لابفلا نالوا ینتبم

 :هفرحرود الا تعا انثتسم یاسل شبح زکل

 . ۱) ریلیدا قالطا هناوه فلا < هنک اس

 :تینط كرد ظفل لوط نخ ی تعجا سم هنسهدام

 لا كزاغون هاك. ودا لك نیسهیساسا
 فری كب هدرشب ظفا ۽ رد یسەل وصح ر

 .«ذامرو ,یملکت یاضعا
 .ha ریلی دن | ظفلت هلتا وپس

۱۰ 
 صااخ

 ي زد توصر نالوا

 یغادود یبید ًارظن هنساعدا كناذ رب ندنوماسا
 ریلس هدا ظا ینرحو هاس مذآ رب نانالوا يلد

 ۰ شیلاچ هنبرد قجوچ



 هد توص ناقج كلبا ندا كرا وح ۰ نتا

 ا بحعاو تربح < او قود صخشه . ردوا

 . ردنا هدافا هلا توصو به یهفل اختم تکا

 < یعومع ندنو هدهبمدآ هنسلا « هده رىقب ظافلا

 داش یه ۰ ردقو هد توس
 . ردنآ ادتنا هلا یخ ۳1 ۷۳9 مىق تاب اک

 gy (président de Brosses) ود نادزه 7

 هف و رح هما نکن هده ابل ا تاسرت فضا هکر د

 یج ر ہد یعیبط ماظن کن وچ .ردبا باجما كعا مدقت

 9 ا هکش لدا تقد ̀ : ردهدهس

 كظ افل | ندا ةدافا تابسح « ,یسهلک یجنرب ككراقج وچ

 , رديرتفد ,يس

 ایه فورح یخد ینصم كتغل یون نیل اتاك !

 هودا با کا دک
 هقشب ند ۲ هدتشقحهلبتج قلوا تلص «ع ی 2

 هح رام قابس كەس رع فورح م که تن .رد لک. قشر

 ه زرهنالک ندقلح یاصقایک غ هدنبینرت و میسقت و

 هاتشح قلوا تناصه .ردشلوادعفورحلوا كاذگ

 تکست ک قرف هدننس قرح 1 هاب | ه ز مه هدقق

 یجنرب كناسل 1 لا قاتا, كنوساسل نوتب كعد

 . ردقرح كلبا كنابفلا « ینوص

 قرح ۲ هکردتبات هدهلا هینف تاققحم نوکو

 تا هعطقم تاوصا « یسالوهصو لصا كفورح ىل

 ۱ 1 ناسنا «اعقاو .ردین دیمكن هس افلا تاوصا وااو باا
 توص ندا قوکت هده حنح نالوا یکشنم تان

PRSندکش اددشت هدنجما زعآهدفوج أا  

 لضاح ەدە رحنح ؛ نعا لوح قب

 كرها دامعا هنفرط رب چیه تا ۰ ۳3 ین داو

 هجراخ هلا یحاتفا مات كراو هلا یسبرس 6

 "ةفاک هسیا ی اقام كب اه فورح . ردتوص رب ناقج

 در د ت وا تماوص « نوسلوا تئا

 شما لوح هدنساضعا و ماسقا راس كفوج كرك

 -- ۵6۷ بس

 توص 1 نالوا نشا نس یفرخ هلروض ولو

 در اصب هلع ءان

 «ردنسال وهو ل صا كفو رح ر اس «ردف ر حر هد تلا «

EEA ea 

 ا ۳ ۹۳

 ردلکد یر ۲ هقشسا ندنساصا

 قبقح فلاو ودهفل اتم ی

 دا اشا ج رک

E CEA E۲ نعل  

 . رولوا زوس ر باوصو .ێف ردقه هروک هتفیدلوا

 رییذوا لصا هارن اجه بقلا لاکشا فرح آ
 ردیماس | تكنانه فورح هما ًاتوص یک

 یر هدییسط ماظن هاتفصو ی ا هال

 شلدا فشک قرەلوا یجترب ندنغیدمل وب مدهتزم
 رشنل اونا راد شک ورد هدهدرا اش ا نوجا توت

 , ردیآ ءدب هلا T3) هل یاب تمدا ترتضح نالوا

 ك( جا ومله)

 3 تب اص نوت رکید 7 وص

 شڪل 9 ندرلدکنما ابو هنواعم تاوصا اق رب

 ار 3

 [ تعحارص هثتسهدام توص بس | غا

 ندرلننکنهآ و هروک هتنافیقح ك (جلوماه) هت

 ۲ هدنسهب رظن نابالوال ونة نوکو

 a | a ت وص ت

 3 ال و و هدنوض ۱ و

 توص ندا نییعتو زیع هدایز كا یتوض (۲ )

 یی ددا ظفلت رح ۲ ىع هردیسهدرب بین طبسب

 ی هات < ندیآ اما تک تم ددسهتق و

 قفاوت ه هدر و هذایز كا م فو ندا ی

 توص ندا زازتها هرک ٩۷۰ هدهسات نمی ندا

aEی ا رکن ردا ماظغاو ه وقت  

 هکرلباباجما كاملا لیلح ًاتف وص ادن وجما كنا

 لاعمتشا ( تااوصم ) نوزاباید ددعزکس (حل ومله)

 کے كنتو ۲ < شهلا اربا یه رو كردا

 شلوا قفوم هلیلحو قیرفت ایوک یرانیکنهآ ینیدلوا
 1 هزووک "هتشهب رج ك (-سردنود ) نذنوتمکح هن و

 بیس نیکنهآ توص نالا بلغت هالنظفلت*فلدت وص

 ۰ روا وا



 — 6م

 یرله رحمو لیلحت یهدنقح یلوص 1 دا (جلوملم)

 ییرطمسرآربخا هکو لاح .یدبا شلدا ارج | قب رطع امس

 یس هبج راخ تقیقح كعومسم لک دهدنرزوا عومسم زکل ایم |
 لاطبا نسهب رظن كم وماه هینف براجنانلق ا رجا هدنرزوا
 ا تارا رفا ی هری کروا یو 1 و «ضلا

 توص - ۱ ] ردشعا ققح ینیدلوا ترابع ندنس

 . [.تعحامهشیهدام

 یکر لت اص رکیدنالوا دوج وم هدزمابفلا -.ظفلت سس

 قتمدخ كروک كنونغرا «هدتوصن لعف «؛یخدینرحآ

 هلا اوه نلیدا بیرستو قوس ندرلرکج نروک
 هاسلک هزازها كل (تحاص ههدامو) هنوص زاوا

 هجراخكناوه نریتک هلوصح یلوص . رلیدبا ظفلت
 «ییلد چ ردراو ذفنم کیا نوجا یسملس هقبح

 ا داق ندزمآ . الماک اروم: ییلد,نورب

 هسردبآ حورخ ندنورب یمسقرب ؛رک قو .رولوا ن"ونم

 كن اصیهنالوآنونم رغ .رولوا نونم توصتقووا

 جارخا كن (۲) یک ینیدلوا هدنظفلتو جارخا

 . ردعطقنم یلاصتا هلبا موشیح دارم نا هدهدنظفلتو

 ینراهزا قرهفاق هیراقود ( لید كچوک ) تایل
 اک یاو ا  مدنظفل كف رج ۴

 ء رولوا شملجا رلقادود « شلریدنا هغاشا لید

 ۰ ز امو قلراد هدنسهطقر چیه كد وص یارح

 ندنوصت" یاضعا توص هک شینک ردق ییدلب هلوا
 هداوه هدقلشو ۳ هد أ داہعأ هتبرب چیه

 هفرحول برع تاحن هکرد نوجما كلو رياك هلوصح
 dsy 2 E(Bruche) ردرلشع دهناوه ا

RNSتر ها ۲ ) ارظن هتلوق ۰  

EY.ندا لیکشت  

 یساملبجا نوجا

 نکیآ لابق نغآ ٤ کنوج ) كرغآ نالوا یعیبط
 فاشکتا جرد ( زالوا نکعتوص جارخا ندارو
 كن ۲ هنسرولؤا . كجا ذاا سایقم یعاتاو
 ردا لباق هنفلقحا كوس دا گلغ۲ یفلت
 ,.[ :عسنارم دیتا تی کا 1

 راقلاق یراقو زار هرحنح
 انااا

 ۰ رونلو هدرل هک

 رفت كرلهلک هکروت هللا رلهلک

 ( لید كحوک ) تاه هدنظفلت كن (۲ ) نونم

 ۱ ۰ كرديادس ردق ههحردرب یننیام كموقلح هليا نا

 رلق ادود اف كتاوه نلک ندرل رکح هدلاح ون

 را تاا یتووخ» دور اتو ندنسارآ

 . رولوا نونم تئاص نوجنآ كلوب
 ولرد کیآ هدزعاسل هللا یرابتعا ظلت

 هصق ( فا ۳۱ توزوآ  لیدا قی
 . ( فلا روصقم )1

 LE REG یلصا( 1 ) هصش

 . یک را (1 ) یهدنرلظفل تآ « قآ
 . ردقو ۲ نوزوا

 .ریلیدبادموریلیکح زار( ۲) هدرل هلک یر ضعب قجتا

 نالوا یبسانمو قلعت قوچ زا .هنناسل تاسح هدو

 (تعجامهن رلهدامیامعفرص 1 ۰ ۱( .ردمقأو هدرلهلک

 زمهدل ۲ ندنسرافو ر هزعاسل هدودع فلا

 < | لیوا قت کک ۰ بآ

 كونص قرف ندنرکید ك (۲) نوزوا . یک
 ول . ردثزابع هدنماود اهد زارب بویلسک قیاچ

 ین الا تواتشا ر  هداطخ یی (۲) ییا
 رولوا یهدناف كوس كا كح فلت دا “نشا م

 یسراف و.ییع زمغدنالل وق "کردم هدزعاسل هد افتسا

 اچ ۶ ردراو هدهر وصقم فلا هدهس رع تالک اعقاو

 كرلهلک یبرع طقف : یک یر( 1 ) كني رلهلک ارتشم
 < رولوا هروصقم هدهرن « رولوا مدودم هدر قلا

 ناس هصوصخم دعاوق هدیابو هدیرع بدا ماع

 كتهد وصقم فلا کهدرلهلک یبع ًارظن هنغی دنا وا

 ردیشرب یالوق ءا هرلهدعاق وا هدقی رفآ

 : يدا دات ا لام ر ینهحورشم

 یسهلک ( هنسابعم قض ) راد ۳ الثم

 هنر رب هجالما یسها ( هئس اعم وا ) راد هجم رع هلا

 یرلقرف هدنوصت كلو اك یا و طقف . ردسبتلم
 « دودع يک كنب رکید روصقم ینا كر . ردراو |

۱ 
۱ 

۱ 

 د رب لصا

 î ردیسدام تل الد هنق

2 
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 اد
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۰ ۷ 



 هغ نع لبا یسهلک ( هنسانعم لسع ) لاب هک روت كاذک
 قوح اهد لسقو ه3 ناتن 7 ردهلب و هد یلفل لاب

 ر ندهدودع ريغ ك ەدودع :تفلا . 9 رل هاك

 .رولوا رادم كوس هعفر ییاسابتلاو قب رف هل اتراشا

 .ریلیدپا قرف یراسنج مه ؛رو وقوا یرغوط راتفل مه
 هدودم فلا هدهس نع تالک شعب نالواشمشل هکر

 .یک یضاق .ملیدیا ظفلت قدهلوا روصقم هدقلخ ناسل

 کهدایفلا یلعخو سرك (۲) تح طخومسر س
 فورح كرشوس دا سي رد شمل ندا

 شا ایو هتک اس" فلاو یتا ع 9

 هروک هننیدلوا روصقم یطخ مسز كفرح وب یراکدید
 رام . [۱] یدا 1۱ ی هنفیدنل و دودم ی 1

 یبهنیل فلا هرکوص ندکدتبا لوبق طخ مسر برع
 دام ۲ الثم . رلیدزاب هلبا مسر هتفچ ینعی هدنلکش اا

 هدننروص ب || یسهلک ب1 قرەلوا نیلببق وا هدفلس
 كردلب دهزوکراصتقا هدطخ مسرهخالاب .یدیا ريلیزاب

 دملیلد قردلوا یرقنآ و تفچوک اهد ۰ لعش یجنکیا
 انتک ۱ هلا قتل وق هنرزوا كلکش یجنرب هدنماقم

 .ردشلوالصاح یطخمسر 1 هلتروصو هتشیا پوللوا
 با تفت رمز تور یا

 لادبا هلئا یتراشا لیلدرب هدنرزوا كلکش رکید ینو

 مسر ین امع زکلاب E افتک | کو هک ب رط كملا

 فذح . ردلکد -هدعاق ر رصحنمو صوص هنطخ

 هدنشاب یا كن ۱ ینرح نالا

 عضو یتلیلد
eیف رخ 1 چد ہدنراطخ مسر  

 یدارلب زای هدننروص ۸۸ یتعی هلیا لکش هتفح امدقم

 كرد دافذح يم هببس نیع رجا یدکی ارخوم

 هدلکش هاشم هفوذم فرح ۳۹۹ لرل ىج وب

 شلو ما زا قرط افتک | قرهللوا عضو لیلد رب

 مزب ۰ ددشلآ یروص څ فرح هللا هجو وو
 قمر

 ی 4 (هتیلا یلالآبا ) هدس وهاق .[ ۱]

 هنن رزوآ كف رح نبع

 ۱ .ردیراح هدهدرلن اسل ها ی وصا كع |

 س 8 کک

 رغ ناوع فرص ات ییامع یر تا

 هدناسل هلبتفص یئابفلا فورح بولوا ردهنوص
 هب وص هک هدلاح ییدهلب | هدافا معقم توصر ا

 ییدتا | هدافا یبیطعت < لگد .تف رج هلب وا ۲ نالوا

 ربغو مس ای هنماودو تدش كاسح ۰ ك هسلق تلاع

 ودا نالوا رداص ندنغآ قرهلوا یراتخا

 یایماو ۳ هکر دنوجا كنو هتشيا . ردترابعندهبعیط

 هرلهاکل یبقوا ندنداوم و رصانع كنناسل تایسح یک
 نوجا قلوا ىنعم هک لصا .كدتا ريبعت هبنوص تالک

 ردط هرشم یسهداعا و را دصا ر ابتخالاب كتا وصا وا

 . (تعحاص هنسهدام .هس وص هک )

 هناسح فلتخم کی 1 هدنسح و یعیبط نایب

 : رولوا ناجرب
 ناربح و توهم . ردنا 5 هن ربح و ته €

 هلا حور « یحو نالوا ضراع هنبلق هسک نالوا

 تاراما قرهلوا یساضتقم هبفخ هقالعرب یمن ند

 ريغو ىعيبط نوجا كنا اعا و راهظا هللا هب یهاط

 هدیر ندناوصا ییددلنا رادصا یقرهلوا یراتخا
 هحس مس

 هدننب . یفوص | هلیسح تریحو تهب

 كاش رکید یدورو هبلق كنب رب « هیعیبط هطبار س

 هر از ست هقالعرب كح هدیا باجا ی رودص ندنغآ

 ۰ ردس وص ۱

 دل هللا یرویظ كتئوص و یک یغیدلوا دوجوم

 تنسانف رب هل وا O شو یمعلوت دا ای

 قیجا یزغ۲ كنهسک نالوا ریحتمو توہم

 دیعیبط ناسا كنسح تریحو تهب هیلعءانب . لا
 فاضمو طو سم هنسدج رب هدقل الد هحورب یجنکیآ

 یجنکیا و هتشبا .. ردیضو كاقبجا كزع۲ قردلوا

 شح تربحو ته راهاسر هکردییبم ه,هقالعو تبسانم

 هدننهذ ناسل يح . لرد اءا هلا مسر هدنشیه وا

 رب وشته دنا ھاز لاخویدىلقت بولسا «هدنفح توهم ؛هاس

 , ریلیدبا لامعتسا یری (یدلاققبجا ی 1)نوجما كم

 لکد هم وص هکر ب زل اب | هدناب دتاتسح «هدیعیبطناسل



 توا . رد | یتسهفظوهلجهدنهذناسا «ردش وس اهدیمدخ

 یعیبطناسل ید آ كمدارب نالوا رحتمو ۳3

 تربحو ته هسا زولوا كح هل دا هجرت هب نهذ ن

 . رولوا كعد مدلاق مدشاش ۰ ا

 هرابع رب هکلب « نایمهل ر دشیقص ًاماع هلس هب هام رب

 هحورتااجرب نايم هلبدبا هدافا یک ین ینیدلوا «یخددلب

 توصرب كت « هک زکیتا هنتغالب كنيعيبط ناسل
 داف ر و 1 هر .رونلسهل دنا راهظا هل |

 هح هداسم یک - نیز ګدا تداع یر ندهنوآ هحزع

 تمق نهدناسل كن هک ون داما ویکی كرد فرح

 هب اظحالمو

 لتأامع فا( ۱ ) نالوا تم عاوضوم زب هکردییم

 هدزوا یلوا مهم نکر رب ندنمالک ءازجا هددتنانل

 هدكم هل ادع هلکرب ندنعو هس وص هک کیدتا قیر

 ً ررو ر ۲ لیقح یر

 ردا هتلالق هولا نهج و بس 6 ۳)

 بجعتم هدنسیشراق هنداح رب یش رب ندیا باجمآ یز
 قرهلوا ,یرایتخا ريغ ندیعیبط ناسل تقو زەغيدلاق
 .تربحو ته ) UK ) هن توص نالوا رداص

 شا

 .. رولوا كعد كمهممدیا رب دقت ینتمدخو

 . ۰( تعجامم هنىراهدام جعل و

 | :هدن اش یتهساوص هک | ندا هدافآ بحعل و ترو

 ۵ کهن هرص نیک ننیدتل وا لامعتسا قرهلوا ونکلاب

 طب >هدههلج رب رکید قرهلوا هلج رب هنشاب لشاب

 . ریلیدیا

 :هدهرابع و هک ک ؟تاسرو رک ههدارو نس ۱ 13

 . زک هن هدارو نس ) پولوا هدنمکح هلج رب ! |

 یهدارو .روننللو طوب نم هنسهسات لج ( ؟تسرو

 هلبا ناسل ویو هجرت هبیهذ ناسل. ینسهینوص هلک ۲
 دن تبوبج e مدشاش » كەتا رولوا كحهدب | هدافا

 یجم رب هکر یتار وص « تیوب Sa ر نس

 قرهلوا ستلمو نرتقم هبجعو تريح 4 ۳
 واذ :« تاشلاو هح ول ۾ راکت ت همش یتهلک ۲

 قید هدرلاتعم او ,. دبا .هدافا .هدیرلانعم ینک باطخ

 .ردیراح و هاخا دمق وح زر ۲۱ هنهذ كلف

 هت واتهجتایسح ءه هلق لاوحا ءةلهو « كاردا رظن

 ۱[ هدلاهجتسا ترومم و ٤ .قجن 1 . رولوا .تفطعنم

 باغ نتیعضو و تفص .قعلوب هلج را یسهنوص لک
 .هنسهنصانعم فرحر قلغتم ههبلصا لم ایداعكردبا

 ۱ ۱ : دا لنت

 لاثم هه (۱)
 ااح نوچ هکسرد !.قجوح ۲

 :٩ كسب ود دیک ههر لغ وا

 : لاثم هحیشو ریدکت (.۲ )

 . یک نوعلم ۲ ؛ نیقاچ 7
 ۱ : لاثم ةنافلا ( ۳۱)

 یی كمزوک ۲ < ماچ  لرو "۲

 . یک مورؤاب

 : لاثم هاطخو اد ( ) ٤

 لیا ردا هداعس تلود غاب لاه وا

 )رد راک زور اکو نیسردنا ها هل ! لکوک ۲
SETقحال هنرخآ  رللعف ا یسانعم  

 یوتکم 1 زدیآ هدافا یتسانعم ماهفتسسا قردل وا

 ۲ در كدزاب

 هب دن « ادن « تا وصا كرلب رع ةسوص هک [۱ ]

 رک ( ec interjا10۸) نوسگژرتنا كرلزىسنارفو

 ربتعم هدناسح ناسل « ردمالک ءزجر ندنعون “هک

 ی او دیدش ثحور « یاحته كللق . ردهلکرب نالوا

 ادن هلا راهک ناد تاوضاو ندا :ناس .یایسح

 یک یتیهلوا دودعم ندهن وص تاقلک یرلف رح هب دیو

 ندای كتتنهد ناسل و قالوا کانو نعم نار

 هرکف و عمى کد هل تلال د یخ درا هلک ض غ دغ را اس انو

 .تااک هلبسب ال وط هبدازاو هبیلق لاو ندیا مامضنا

 ,ییدتا هدافا كرلەلك ع ونو ,رولوا لخاد هنمکحهس وص

 قلوا دعیتشنم كنايسح ناسلو « یو رقم كناسح
 کس داراکناو ءیاعمو ڭلق هضاخاب هحنور هل رابتعا

 هحوزهن هلتمج قل وا ندیم كننهذ ناسلو یج و
 ۰ ۳ رلي زیمعت نهد



 ( تعحاص هنسهداق

 دلراهکهلا (۲ ) نالوا ندهنوصهک - . هبش

 كمهلا لیکشت هاکرب 3 ندهلک رب ) ین رلانعم

 (نوجاقعای یدانم یدرح الثم ) ینلاح ابو ( نوجا

 کیدا تع دارو .رد مامر دن رفت

 یلشاب هدینامع بدا ملع « ردهیلوص هلک رب (1)

 مکیدد هدنراقو تح . ردهکر ب لقتسمو ربتعم هنشاپ

 ؟ردهنكللز وك و یهدایس ۱۱ هتشیا . ردهلجرب یک

 هلج رشیکیا هدنرللاثم ؟ یمیش رولوا و چیه 0

 نوكأ هدافآ رهت وص هلک یرلهاج ىج رب . زرولو

 رولوا كيهدا بلق هننهذ ناسل اپارس یرلهرابع

 و دام ۰ مروي دیا جغل : هلج یجب كەسبأ

 ٤ مروب دما ترس : هلم کیا ؟ رده فاللزنوک

 . ردیا: باستک | یتروص ؟ یمیش رولوا و سه
 یرله وص هلک نالوا هدنلاح هلج رر هدرللاثموا قح

 هطخ تراشارم یک ! هرکوص ندرلهک و ا نوجا قمرا

 ۱ . زرودا عضو

 لخاد هرلهک قرهلوا ندسباعم فورح هکوبلاس

 دع ندنسهظفل یازجحا تک یی را « لوا قحالو|

 هفرص تاودا « لکد هلک رر یرآ رلفلا نالس هنلوا

 ؟كسروسینیلاچنوچ هکسردقجوچ آ الثم . ردن دنلیبق|
 ؟ نسردیا کوب کک ؟ كسرون دنا هلو ماج ۱

 .هبا روت هکهسلک .۱ لکد قاجت ووا راکن ایز یافطیا کو ۱

 رلفلا کهدرلهدابع یک ؟ یعیدمریولا كراقدیاب نیقاچ ]

 ر هدهک ی نبدلوا قحالو لخادبو الوا هلکررب یریآ

 ام رم یی ق واز ناو .هدنمکح از 8
 «ردتفرحرب ردآ لیدش یناعكن هک دوخاي ؛نادیااضفا

SF 

 ی راکدلک . ردندهبفرص تا ودا 3 ردندس ام فور ۱

 9 4 ریدکتو هما ھا ینیدالوا هدنلتصا هرل هل

 : ماهفت سا E ربلیدیا دارا هدلاح ین دلوا ظتنم

 . نانلوا قاجلاو لاخدا هرل هاک ون هرزوا كما لیدش

 دس #9۷ دک

 . | ) ردا اضفا ییرانعم دیک اتو تالا باطخو |

 . ( توخأ رص هلثح یامع فرص

 رف اک فاس 1و نالوا هنوص هتل

 نداهفورحو ی | ناو ندسأعم فورحو هتفرص

 قیرف ندنرر هدنطح مس ز هلک یرل (1 ) نالوا

 نظ یداننا هصوصخم تاراشا هدنروص یقجهنلوا

 : رج دل یسهسدآ تاخالسا درگ تل مزدا

 ا تک ی تای ںی

 7 0 ( ۳ نا ۱ 7

 هسرولوا مقاو ها رک را دا روک ار خال

 ےس رهدنن ر وص ( هل ) مه هدنکش ( | ) مه ثقو وا

 : رلي دب | ظفلت روک هوا تا وص كنها 4 روت وا

 هدب را هلک راف 4 یک یشیدلوا هدنرا هک همراص « هتناپ

 هدنلکش یر فلا اعاد « نوسنلوت هسرونلو ۳۷

 هدنرلطسو كن هبسراف تالک شعب طقف « یلیزاب (۱)

 (او ) كرهلدیا فیدرت واو هفلا رل ۱( نانلو

 صهاوخ هدناوخ « هحاوخ . روللوا الما هدنروص

 .رلربدهلودعم فلا «فاانالبزاب هللا تروصو .یک
 . رلیدیا دعا لودعم ندواو کن وخ

 ه دن توصاا : رویه رظاخ هعل اطمر هدارو

 الکش هدنطخ ےسر هلک ك ن( ۲) دودم هللا ۲ روصصقم

 ؛مدیا شا شب یموزا یزد نزف نو
 هرزوا یغیدلوآ طوبضم هدناب هنیل فلا « هدسوماق

 فلا نایوقوا فوقوهو روصقم هدیرع طخ مس

 كەتك اس فلا نالیدیا ظفلت دودم هللا هنک اس

 هدنلکش 1 یر . رولیدوک قرفر هجم راطخ مس ر

 میس ز برع گم ای ط وضم هدنروص ۳ قد

 . فوذحم 3 یچنکیآ ك ا هسا هد

 دودم هدنطخ مسر یلئایع یتد زب ًاساق اکو هتشیا
 نوجمافلا روصقم هللا هظفاخم ىنلكش 1 نوجا فلا

 روا راتاو اا ویا و نزیک (یز نوک
 . مرونلو هدننظ رولوا لصاح بولطم كەسيا



۳ 

٣ HHرکن | رد ندادن فورح ەدەج رع  

 یک. لبقا ادیز, 1۱ : رونلوا اد هد ءادانم
~~ ~~ 

 ادتاهلبا (22) 1 هتفحهدنرلن اسلایو وا تاهمنش ب 3

 قمزايەلىا ۲ ییا ا هزعاسل

 هد « مالعالاس وماق « > ر دو

 هلا ۲ كت یرلهنک قاطواهروک هلوصا نلیدا

 لاها قرق یهدنلصا هدهدكمهلب الا

 هد < فر راع لا طرح E هدر نوجا تر و E E ر

 ET ) یر Ee 1 كن هسنجا کوا

 زاربا ها فلا نبع

 ی هدنح حا مالعا ندا

aقب شقا كى  

 راتخا

 یروذح كجا

 هرب ۸ ۸ هجزسنارف كردا

 . كدەلىا حیجر و بیوصت فرط یقمزای ( ) ٤

 فا کیا ہ اقفوت هنلصا رلهلک هل وا هد ر وص و

 ولوا شل زاب هلا

 نس اح k) ( مر هدي زلالما رلکن رف 9 رولوا

 23 ارا هلآ ( ۸۵ )

 هدز ؟ یرلروممزاب هدنز رط ۸۵۲1[ ۰۸۸۵۸17 یرلمسا

 مفدنمیروذم طخ تهارک مه <

 فراع , «,یلاع ؟ یرلزیبغ از

Fكحهدیاالما قو هنرللصاوش نالوا لوقعم ك ات  

 ب تشاطم وش كج هل دهز و وکر هحنفرط قهس رولوا

 تشک رااصا كمالعا ندا هااقا هنن e ندناسل

 رولوا لبلد ر لچک هدهدکلا

 لیذاب 5 تک هد لطیف ها کیت
 شانه هک افق دیو را جا اساس نان
 - راک ۲ لار یتیدلوا

 ىل (۲) هتچ قنوت هلوصا و
 نایالشاب هللا یرلفرح 3 ع ) هد «فراعلا طع کی»

 هنس رشنو عبط امدقم

 راتحا یر و یخد هدفراعلاطح نانلوا رادتا

 ۰ ردشل زاب هدنس مص تاک

 1 مدیا ا

 هدجن ضرا هدناتسبیع هدننزو ء اع . سا ءا

 همو ز وا هکردیسهوبم كامظع رحش نلسدحرس ص وصخ

 < ردن ذل « رونلوا لک | ۰ ردیراصیئر ءرزکی

 . ریلسالل وق هدنتغاید یرد « ریلساق هه ودا

eهدنسهرزح هش ناتسبیع . سا ( دال )  

 مرا هرژوا قلوا تکلم رب تماسم هدجم ضرا

 كن<ورهپسامه .ردمسا رب لپ دیا فداصت هدنراب اتک دق

 رب و هرقف رب نلیدیا تیاور هدنشرات هقیتع نورق
 "ءاس هنتیها ندننیدنل و مماج یتامولعم ضعب هدنتح

 : كدەلىا جرد هارون كرديا هجرت یهرقف وا

 تا هلا در یرصم یر هدنماب « هنس »

 درهگ یک روس

 لقت هلوش ینتحاس و یرصم

 . ردا تربه هنسهرب زجهبش
 . رولوا لخاد هلوح

 : رو دیا تیاوزو

 .مدلوالصاو ه (هنتب) ققو قفش .مدقبجهلو هحک

 هدلوب . مدلباتکرح هجوت یرغود «(ورک )ندارو

 < یدودوق مزاغو < مدالشاب هغمشۆق « مداص وص

 هرز ندر ! توم ةقاذ هتشیا هکمدب د هعدنک یدنک

 فطا هکنوح . مدنراق قالوق : مدالبوط یدنک

 | ر هدنآ وا ۰ رودنشیا یزابس نا ويح فضطل

 تل الد نوجآ

 دوس ؛ یدتا 3و

 كمتک هنیدز یریشع ریارپ هلا یودب + مدنريشپ

 قمشالقا زوا ندرصم ءمدروک یودب

 ۰ مدتسا احر یتسهغا

 « قدقحهلو هرزوا

 ییرارف رلیودب ندا لوبق هنیرلجمآ ېب « هنیس »
 . رردآ قوس ردق هت دالب (مودا) ا ه هاح صندهاح مم

 بلح ییهنیس یرب ندنساسورو خانم كنبلاوح و
 لک » : ردا فلک هنسدنک نسالاق هدندزن كردا

 كسریلس هدیشیا یاید رصم هدارو ! لاق هد اب 2

 رصم ضع رفاسم هدندز ربما هس تققح . رد

 هداروا لرصم هنرزوا كلو : رروک یار
 : هکرودبا لقت یک دا < رر و رارق کلا تماقا

 . یدلیا باعا سیر هنرتجوچ ینریما »
 زدق هتکلع راوج . یدنا موزت کب یزق كو
 مکیدنکب ندیضارا نانلو هدنفرصت تح كرما

 تکلم :یهدزمراوج . یدهلا ناسحا کب یرار



 هدارو . ردهدرر لزوکكي فورعم هلیمان (ءآدالب) |

 ردراو یبارش هدایز ندوص « رشت موزوا « ریا

 یراچاغآ شم « راکدنوتیز . روناو قوچ كب لاب |
 ۳9 ردن رک

 سوریا رصم نالوا ظوفحم هدنسهناخ هزوم ییلرب |
 7 دالب آرظن هتامولعمو ییدلیا اوتحا كنبرل (سر) ]|

 هلا ۱دالب . قجلوا تکلم رب راوح همودا ضرا ]

 . ردك رک هلو تنسانمر و رس
 هاورو ب

 ی رجاهمو جورخ ندرصم(س .ع) یسومترضح

 : رو ردک ۲ یتماقا هدندزن نوژشب هدنایدم ضرا .

 . ( تمجارس بینا حاحصا « جورخ « تاروت )

 «ندیا تدوع «نایود چک نا .سع) تیر 1

 : ریلس الل وق اردا دت ا لن اعع ۰ ندا عوحر

 نالوا سوه و اوه تسد رسا 8 تک نو

 ندنکیدملبا هدریدکت رک« د کیا تاک رە |

 ندمرظن و بثآ هتمس یراکدلک باخ و برطضم 0

 .[ اشاپ لما یسهجرت یا ]

 : ترنم مجار « باوا 09 ۲ ۱

 < بوآ نالوا یراردصم را هلک وب . قورف تب

 در هدیدرد یرلهدام فارصنا « دوع « عوحر ۱

 یرک ندر نالیراو « كعود هتمسر هناکمرب نانلوا

 . ردندهفدارتم ظافلا هروک هثدلوا هتساعم كل 8

 هدنرهرآ مو تفص كلعف هدانعمو ی 9

 .ردكم ود ورک قرهلوا قلطم بوا || : ردراو قرف ِ

 (وجد

 لصف ۰ قرهیلرآ ندلو وا هسیا شمتک ندهر |
 . ردكللا تدوع هرزوا یزیا نام كرهیغا ىخارتو |

 . ردكعود هب هنس یغیدلوا فرصنم دوع

 زو نداروا كم ود ناهندر ینیدراو هسآ فا رصنا 1

 هدهد رالعاف سا عبطل اب راق فوت کهدراردصم .ردكمرب وچ 1

 . ردلیاقم مزاع بم ۱ ۰. تا

 دوخایو نالینالشاب . ردناکمو تمس ینیدلوا كرات

 یدصقم كن

0 

 ,زلدیالامعتسا هدنقح ندا ع وجر ندلعف رب نالساپ

 هنسانعم نایهلآ ع وجر ندتیصعمو هانک هدهجمرع س

 هدهسیاراو تسانمرب هچ رگ. هدنتس AD نالوا

 . دعا فداصت هلامعتسا رب یک قلوا با ندلعف

 هصخش ر هثبش رب « هلځر . داع ؛ مجار ۱

 لاتتنا ةدنراماقم نادناتدوعو .ع ور هرعا»یایو
 قلعتمو رادو صوصخم قرهلنال وق ازاحمو رلیدیا

 داع ههنردا قازراو مزاولو نوتو :ریلک هن رلانعم

 دن اعهرااشب نالوا هدقملسای هدمتخر راشاطوا - یدیا

 . دیاع هبههرکسع راد - لکد دناع اکب - یدا

 سلج ینود

 مجار || ۰ یدیا داع هحلص په یلارک اذم الو
 : ردیاهدافا نسانعم تدوع هالواتلاحندنلاحرب هصاخ

 ۰ ردمجار هست راظن هموم فراعم

۲ ۳ ۳ 

 رکیدندنتیهرب ةصاخ فرصنم || . ردمجا ر هنلصا یثسه

 . فرصنم ربغ مس و هع ود هته

 ۰ ردششوا دارا 2 EES بوا 2 لالخ یس

 ناق | .وص «مولعم میام . (اف .سا) با

 كدصق ۰ ندکمک یک بآ بولک هلشتآ هلو : وص

 دو و قوچز || معدن -ردیهراز لدبییطت یهراز۲

 دا تا ناوارف تا ۲ یا یک مسا وو

 بآ * ندهرد مکیدروک رون دوق RNS هلا

 IE O E RI قو یزاعتاو

 ناسارخ یارعش . ( ایرد ومآ « یرهن ومآ ) ومآ
 :ز ون وادنمق نوع رم هنیادو ولو رک ذ_یقلطمدنتق

 یدشر رخف دننک ۶ 3ک بار رک | مظن داوس

 هدهع دق هفسلف || .یرونا _ [۱] قعمعو راصو

 لدلها نروک دار : یسا كن رب ندهعب را رصانع

 : كى سايا - ردنکو نا هدنفلق ناسنا * ردلکد

 .یدلواقرغ ها اس هکناص «نافوطر هل وا : رومگای

 يدنفرمس دمشر .ندنسارعش رپلاءاروام [1 ]

 . یراخم قعمع « یدمرت راص



 :تب وطر یغیدلوا یواح رله وبم ضعب , الشع بسم

 ۳ ردش وشم ےطابو هاظ ردا ر

 هدکلجیهاوج / .نهدبآ :ایااص || شب

 .فطل ردقه 2 كسالا وش : اب < تای « قیر

 .با ما || مهم سش هدفوصت 1
 لاصحتساو لامعاهلما نا اک

 3 تاعام صعب نانلو هدنما وق وصو نال وا

 رز بآ .یقرع

 دی الطبضا مع دق

 :هدایو بارش

 بآ
 مس

 فلج اوج زیتپنا :ینیکبتر با.

 ۳ و د

 > دانا نا یک كا وی اک تب
 : نادیآ

 RE تابیکرت ا

 هیفرص رصانع ضعب قرەلاق هءاصا هدام هلکر ۱1

 یتعب یعوت ل یینالوا لیکشتندن۱ هلسهدایز

 نالوا یواح یعو فو لصا تان هاکرب هلا ا رعت

 یسرافصعب 9 یراکددتاساک هل اع + قور

 ۰ E 4ہ سه ا هغىص

 ءازجا هبوغل بک دوخای یوفل بیکرت [۲]
 نر گرلکنل * شل ا ندهلک هدانز اهد ابو ۳ ندمالک

 . ردیربآ ندنفرص تیرا یوغل بیکرت
 .. زدلمامردشراق . هنر رب یک کی و هلع ءان
 وک هو .رسص 5 كع اق بہا a دو در جو 3

 اکو ر هکر دق وش . شمال

 هک :سض توو رقم تاغ نالوا کد
 قاتا جز : ردا هظف ام یر یر ین رلب وغل

 فصو «یجزم بیکرت : طع بیکرت «ینصو بیکرت
 .ردن دهنف رصتیک ارت به اها راک زفکیدم دیسک ت

 قرهلواتغل .ردرتعم هد زابع زکلاب تیک و ولردو

 نیسیقر ی ر اک و اعا
 هجانعم هلبا هظفاحمیک یغیدلوا کلک اظفل هکردرا و
 نو EF ةمقح ؛رداهدافآتبحر یر 1

 ۔هاتفص و و ؛ربل E E از ما

 0 هم اهماتنل ىرالوا الرد
 ا کید يوق بکر

Eاد  
. ۰ 

 لنوتبسسو

 الصاود و وح و2 هر

 هدف رص

 : ) تعحا م هن رل هدام بدأ ملع ۳

 . هادو بآ . بانو با ۵ ینطع 2

 . اوهو با

 ا با .نوغزا با  یفاضابکرت . ۲
 ناراب با ۰ هوکنا

 - ب <

 ۰ رد ہل ۳

 مس

 رس

 . رتب بآ ,نی بآ . خلب ب

۳ 
 . اه

 مس

 ۰ نهد با نا بآ حل

 مس 5 مست

 . نیچبا .یناوجبآ ۱
 ۰ per ۰ تای رخ تا ۰ نا وبح با .تاخ

 ت ےک ص :
 . دابا نکر بآ ن تھک رز با . رد با 4 دہشر وح

 e او و E مس مت

 0 دز تبا

 ۱۳ ۱۳ت ۳ ê لمس
۰ 

 ا مس

 مس مس ۱ سس E رس

 -«ناوز با .م تکی با .ناشابتا ۰ ER با

4 9 1 > ۰ a4 5 

ER 
 و بأ . دوم

A ۱۳۹ یون تیز و 
. » ۰ 

 ۰ نوجا ۰ زا 5 فرم با ۰

 ٥آ . هیاکشا -- بولقم یجزم بیکرت . «
 ۲«, بایشوخ . هبانوخ , بایوخ . باکرج . باز

 ۱۲۳۱۱ یا اوم . هارهز . بارهز

 . ( تعجارص مرلهک و )۰. هنامرک ` تام

 ءقمزوت > كمشوده۲ :[۲۱] ارت تانکر

 :"یلوا داترب ۶ ىل وا مییاض « قلوا انتوا وح
 دهاز كسرز وشود هنآ ی هب ول مراق ر وق

 . نیسلک تّرشع مسوم نچ ماکنه هله

 هوا نالوا لمعتسم هدناسل هل وق تانیکرت [۱]
 ه یرص سکوت مک زەب هزابع هکر در لبیک, ت

 هلچ رب شمالوا ماع بویالوا هدنتیهام یوغل بیک
 , ردا هدافا تایانک ایک | رونلو هدنعقوم



 بت

 | | ددنلبق شق هنرزوا وص = بار شق ||

 ریغو لاو زلا عبر سس. ها ؛ یش نایلوا یاودو تان

 : زد اد نوت اس لاقا

 لامعتسا هل ر وص جدا هد جاش یافت 1 دست

 لخاد هدیوغل a ر اب «قرهلوا درفنم ای : لپ دنا

 چواو «قرهنلوت هد وق و ۴4 دوخاب 6 قرهل وا

 رظن یرآ یرآ یتانعم 2 با هزوک 4لامصتسا

 داملا هتقد

 لادن قره وا د رفنم هد راسل

 : ةن نالوا وف

a 

 نآ نانل وا

 ٤ ردا هدافأ یسانعم وص عو رھ هدسراف یس هلک

5 
 یسهلک یو هدهحر

 یسراف

 هسیا رودیا تاالد هانعم اق

 وص ) ردا ناس انعم رای یسهلک بآ هدهد

 ؛ ( تعحام هنسهدام

 هک تا هک

 ؛ ردلکد زناح نقاش E ییدهل | تل الد كل

 م مهاس اص هلک نبع 1 7 هلا بآ یتراف قت

 ردراو قرف هدنرهزآ هحانعم هاس هساوا رب ًاظفل
 یرلانعم ضعب هدنسراف كت هک تب تققح

 یرهلوا درفنم یهلک هدرلاشم وا زر هک ردراو

 هدرولوا لصان هدلاح وش . زما لامعتسا هدزع اسل

 دع هلک ننع ی با كکرت هلا ی با كسرف

 هروک هنلابعتسا هدزعابل كتسهک تا۲ . رب هلادیا

 . كدللا نان هدنشاب هدام یرلانعم ییدتا تلالد

 هدانفا رفجت ابرثک انا د دک می رل بکرت یآ
 . ردلاغ هدكمريو مسا هرللوکو رہن

 رده انک ندز وا, .تمعف با تایانیکاسب

 . ردهب انک ندتفع و الص

 ل اقا كاس د

 2 رم پآ
 ندنا ودو سم ,ماع نا ب۲
 ۱ 1 ردههانک

 .نشن | بآ ؛دهرابشت با ؛كیرش ۲ پآ
 ۰ روکا با

 6 رشت انک ندهداو

 یا رب تست برط بآ

 ردهانک ندنزعو فک

 ) تعح | ص هر هلکو د (

 = یوربآ

0 
 رس 0

 با هدنسراف و كن ریبعت وص ى

 اضعف یماب كنسهلکبآ ی ب راف هم تانا 9 سس

 ه د یلغفل وا | و هنر ب 1

 . یک ی نی هلوا هدنتیب وش تان فرطا میکح ؛ ریلیدبا لامعتسا

 واک غابوحنه هکدناوت یک

 وآ هنامرد هط وغ دیزل

 ردیا لداس هواو

 . لر و یاب وا هرلوص قوج ر هدزاررش یح

 واي ٤ واه ۰ «آ یس راف

 لا کسا . ردهتسانعم وص ندا ننع تک

 با الو هتسانعم هص هدننابا [۱] تلاع « اهوا

 و ۰ 3 ٠
 < فا هدناا دیز هدءدق

 ندع دقسرف هن ران اسل نمرحوودنه ابوروا یرل هلک ابا

 تی رقسن اس هدلصا كنس هلک بآ یسراف . ردشلالاقتنا

 (eau) نالیزای هل رافرح 61 هحزنارف

 «ردهنسانعم وصهکهلک نانوقوا (3-0) قرەلوا احهکی و
 هل دیا طبر هنسهلک واه یمراف ندنرظن ٌهطقن قاقتشا

 ان و « هنتماص ه یسرافقرح6 زىنا رفکنوچ « ریل

 واه یسراف هلا یرابتعا قلوا لداعم هنتماص واو فرح

 . رولوا یش ر یسکیا ع۵1 هحزسنا رف هلا

 ی او زار هدنع وقت نلایرس ږد چا توا

 یا كيا رب كاذک هدنع ورق یار | :سوعنغآ

 ه3 ۳: رد یار هویت ی تا

 رویلیوس یتیداوا برعم ندمج كنهلک سوماق
 هل ابآ نالوا هتسانعم وص هدیسراف هحوتو هدهسبا

 هداضلا و اتغل .ردل رک هسلوا هلا یبسسابتلا ًاظفل

 سا « هکرولند هکنسهدام تا هدنقح تفلو ید

 نالک هرکوص ندزومآ هدیلالح موقت «هدنع وقت سرف

 یکی یدک سوت اا ردسا زاب

Printsردلولح هدنآون كناراب مسوم » . 
 عب یناربعو یلایرس ۰ لکد یسراف یسهک تا نالوا

 قدص و حرص هدی راکنه زف مک یو تر دی اس

 فکر ر ناز لآ 0 هد ی زا كنه رف کهتن . زوندیا

 ی اسل قل الحایو یتااچ 1
  ردلید 7 ص وص 45 مع

 (celte) تلح هداب ور وا



 چک رووا تفت رعت هد < 0 مهد زاب نام مان

 اش تل كنا PE كىەتس "هدییوز ناز تآ ۰

I: 
 ىورىکەدغر ۳1 3 مرر وک مو زلهحبحصت رب قفوا هداروب

 رددنقم هل و ةدهدرلکنهرف یسراف رکید

 تآ نوقرش کن و . ,ردطلغندیایرس یر

 یور معوق هب یایرس عوق یر ,کدتسا جنو اا یتمات

 وروا هرلن ۲ مع وقت و, هکن وح هدیبس « رارر و یتماب

 هوس ی ردد [۱] سوک ام - ورپپس كيلا

 هلو هد با. هتشيا یدا شغا د انا ندنرلمور

 . ردشعلوا 4 و

 س رف E ۰ ردیا رو فو سم

 «ردیورهب هلک هبسقود

 ۱ .ردیاس رد جھ

 زیکیددسوتسغآ مزب هدیلالح موقت ءهدنم وقت مدق

 TBF بآ ِ رلر د هامروت هآ

 PE كيا و هدنرلع وقن" یل داف

 ندنسادتاكنا و یرلن انس ریلی دب | ریبعت

 هدهنسا نوا و . رل زا وط ره رب ردق هر 2

 مس موص تشو
 رک رک

 .رلزدیآ رببعت عصم رطف هدهن وکو ان وچ | یراق دقبچ ند زيه رپ

 تایاسخی ءراب ےعندا لامعتسا هب رق دیس اساسا یک ولید وچ
 و نوح یوا توعاوبم هجرت یایویپ ہم
 لای سا مديم راپا كرل ,یهدجوش

 ینایرس

 2 را دىمەلىا

 یرلمسا یآ
 «هرلمځ ندا رو و شم هلبا

 ۰ ۶ أ ۹1 9

 E و ا ا 4 ر وص

 لاقتنا هد+ب ینرع مع وه 1۹

 نوا تو هت شا 9 ردشغعا ساخت هدد رلکرت

rTمس ۰ مس ۴ مس 3  

 هاش با هاتف ع با رم هک رڪ هنسا سوتسغا

 ندا رخ ۲۳ 1 . ریلیدنا رتبت یا تا و

 . ردشیلآ ۹ س وتسغوا هندبال

 چ با « هدیاررع عوق سم

 اک عی حج سو ِ هنآ یب كي هند هش ندیا

 كلذک هنآ نالساص ندلوا

 كا

 ی رب, نوا ,كت هندمةهنس
 روغ هر وک :هب مور عوق ۰ روتلوا رینعت با

 ۰ رول وا فداصم هن رلادتنا ي ا هلا یمسقر

syro- macédoniens [1]تفد نایاش «یرلالوا | ي  

 ندنفیدلوا یراج هئن هدنع وقت نا ربع زدنوک زوتوا

 : رد معاد قداشت هنامزوا كتبرق هام تآ

 هایسحقلوا یافو 3 تك و راه ترضح رلي د وه

 نا دعم كاذک .رلردما موص لوک یحرب كاوا

 قارحا یورک یجزوقط کلا و ندنفرط رل اد

 شلدا اعنآ ° ۶ مس رب ای 7

 یعا قارحا كرلىلامور یخد یدّعم یجنکیا نالوا

 هتسیه نسم هنغیدنلون فداصم هنن ز وقط كيا وا هت

 ءهنخد دنل وا

 رلرولوآ عاص هم رزوا یرلهښد تداع اعدتک نوک وا
 فک یاعنک ضرا هکر ردیا داقتعا و نظ رلید وهم

 دا هل وا هن «رلث وعم نالوا شلردنوک هرزوا كعا

 قیوش هن صع ی وق هم | تد وع 2 کنم هدب ]

 دلرلید وهم ندنفرط نه رذآ روطهرعا كلذک .رلیدتا
 كښ رش سدق حو ء یرلالاق هدنطسلف ضرا

 كلذك یرلاقندعازوا هارو نوجما قمالغ هنتبیارخ

 هنسره هدنوجا احا یتسهرطاخ تنوک و هاتعلوا منم

EEKيک ار زاخا کش و رکا  

 حابصم قد عدم یه ی م نوا کل
 کوا نوجا ینیدنلو نش اوم

 2 ردشلوا تداع هح راب د وهم

 یر هرطاخ تاتباقف .نالک هنیرلشاب ۰ رلیدوه
 و ,هتشيا .ردرلراکش اعر كب هنصوصخ كمهل | ظفح

 ندنشل زاکشناعر ؛رطاخ , هاک ذتو دای ءابخا به رلموص

 ایرک ترشح تیره وا ندلسق و . رودا ت تان

 ند (منرب شداق) ندنفرط ( ص ع) یسوم ترضح

 ت ا رای تقوییدردنوک راسوساح هدوعوم ضرا

 هش رلتکرح وو اراک دلی اتام یر دتا راهظا

 فا الرا ذاع موص مو رب اترانک

 یرلدبعم کیا هدنجما ییا بآ هکرلرید رایدوهم كاذک
 39 هدهرهتکسا ۶: سلدنا تیر و . قارا

 امدقم « رلیدوم هدیا و هنب . ردشلدایق یرلارواح
 شلدا درط نداناتسا « ندهرتلکنا « ندهسنارف

 كیا :مونم اهن. نو

 . ردنده رغ تاقا )



 كاوا موتقا ندهثلث حق 1م نهج .شا ۳ 9

 رخ
 با . ردند با یناربع یمهلک بآ كناراضن بم

 راسا دک نده اربع هلک و

 ( 8طط ) ساب رلسانو و (ةطر3) انآ ؛رابنایرسو

 نالو نانو - هج هلل وا هلک . رلیدتا لیکشت . ي رامسا

 (هطظط6 ) هدهحزسنا رف ندنوو ی دلاقظ وفحم هدنرااید

 : نوجا ز ىر | ندهحرسنار غهدز و یاب

 ER یتراهک یی ان و هنا د ہدف راعلا طرح

 . ردهنتسانعم ا هدسا ربع

 باب ساقرامو ساو ندنو راوح ( تخار هرهکو )

 لامعتسا ییسهلک ا1 یایرس ایویادلک قرهلواهنسانعم

 مماجم كلبا هلبا رلارواح رلنامز واهکنوچ . ردرلبلعا

 .,یدبا گكرتشم هسايرس وف هدهماتسرخ

 fs اس

 ردب رب ۳ 1 رخوم هدلاح کیدا هدافا

 هدیلایر چ

 یتسانعم

 لمسشت هدهناوذ نالبروک ییا هت زک تمر

 . ردیزاحم لامعتسا رب و کی دلدنا

 : رابه ا و هدیرابخا دوم" ا

 ۳ كرا اف لک ۶ f ك راسارمع ەدەجم رع

 قا ونک ا کر

 هانعم و هتشپ ۱

 ,رثل آ ةدهتسانعم موتقا هد هک "نا هلع ءان ,یدنل وا
 «هنحالصاو دارا تكئرش رب ەدەدەجم رع هکر ذمولعم 1

 ریلیدبا قالطا بآ هببس نالوا ثعاب هنیروهظو لوصح
 لوا بس هدندنع نارا ةمدقتم ا 2 ا

 رل رد با هدتنراترضع لامن قح :لنرابتعا قتلوا
 تدالو یانعم ندزیبعت و سان اچ رک .یدبا

 جنم كلدساف .داقتعا کهدباب و هتشیا .. رایت دصق

 و ناکرا اسک اراصن كاذک . رد ا و و

 هن را هدام هس ار صن ءاب۲ ) . رلردنا ریبعت با هدهنلاعر

 ) تج
 تن

 ۵ وح وم هدنسهناخهژ وم CHD 2 با

 قیفح ابو ییبط ا

 ( بآ ) الظن هتامولعم جردنم هدسوریپاب رب نالوا 1

 قهوکح تدم .
 ۰ شا ماود نوک ر ِ یآ و ی کیا

e 

 اف مس ) قبا تا

 ردیمسا كنرب ندنرلن وعرف رس هد

 ,ردكع د وص ىجىحاق ) ۰

 : 9 شز ۲و مسآ ۵ هویج هد دقیا اسمیک هر 3 ک هنانعم ون

 كنا و ۰ ردبرعمندنس هلک كنا یسراف ةد هدب ۳

 ۱ ۰ زدت د هوىح هس هدیسراف

 هدنت الو ناتسز وخ هدناربا سس نوغرا با

 نوغرابآ هن راف رط یراقو كنب رهنیخا رج ندا ناب رج
 ررح هدیرصات كنهرف - یظنا نوغرا

 تكيهلیبق رب ندناتسکرت كارتا ى هرذوا و

 تسل هب هلبیق ون نالوا ۳0 هدرلف رطوا . ردیمسا

 هلا

SÊ 

 ۰ هرس

 یا نوغرا + با هیت و كا ۳ ي

 ۲ ۰ ر داش الوا

 اس لاح ددا یساکلا بح هلا هس وز نالوا

 ۰ ردیامهم ر دشب راق رکن ول ۳ نوغرا

 17 بم هر ۲ 6م : اف , سا ( اشا تآ

 . ص تاج هام ا

  رل وص ؛ ردق وح كب ییعاونا دارا وص هدتعیط دخت

 « هناح قرهلوا ادغ و لخاد هنت وضع كندب یسهلج

 لخاد هل دن تب وضع قرهلوا ادغ . سهلوا مقا هندن
 ۱ ۲ سه ۴:

 هدسراف ناسا هرل وص نالوا نان و مزال هزع ابحو

 5 رابدنا ربدعت اکا تا

 تامولعم ) یمسا كن وحرح رمهدیسر و سد رم :بآ

 ) تعحا سم همه ام ومآ نوجا هفآ رفح

 ناب ر و هس رم لوخرح 4 هددس راف ETE وهآ با

 روید دیا « ند .( اوه ) هحنج رد ےسا رب ۰ ه 1 ۰ , 1 لح ۰ 85

 ( یا تعجاس هنس هدام وما هفارفح تامولعم )

 ( تعحاأ رص هنس رل هدام یادنا و



 سوتسغآ هدکرت وقت (مل .ژ) .سا یانا

 . ( قاب هشح موقت - بآ )
 میش
 هر د یمسا كنا

 . یدهمهرا هردننکسا

 ۱ قوح كب رشت بآ نىن رقلاوذ ۳۳ حس

 هن اماظ نوجا قلو وصولا تح ۰ ا شما رآ

 , یان هيا زلوا چیه طق شمامهلو شمتک ردق
 دارا ردقوا بآ ( ردشعلوا هفاصا هن ارح بآ ل

 ) عج سم هنسهدام تابح

 کلرک رهام افا دس “فاش تا

 كلوك و . ردناک هدش ونح خسرف ۵ كلهن نع

 . رددک ار نوض . ردقو ینایرج هفرط رب چیه

 هنغ . ردشخد هداتسا بآ هنمان هکردنوجما كنو

 . راقآ هلوکوب ییاچ
 . سا لد مرگ. هبشابوم یابی انس ا

 یرل ( قلقاتب ) هغزرم یهدنفارطا قرهشاط ًاضعب
 هن روق ینمی ۰ هنغاتس یدنک هلیماع اضع « رالپاق
 هجا ةو ,نیعرتع تر نا واج

 هدایز كی وص هلببس (یساعالپوط) یزکرت كن هحلم

 هللا یرلوص للت اط تنماچ هنزغ هکهدهجردوا ؛ردیمآ

 كل وک . رلرولوا نکی هدصنم اهد رلقلاب نالک لوک

 كلوک . ردولوط هلیضاقناو یرلهشال قلاب یرلرانک
 وص هزات یک ینیدلوا هدراهص وح ات : ینلل زوط

 ندر یرا كلوک .ردفوطعم هننادقف كنم رنا رج

 ءا زحا 1

E:هرگاه  
 کک

 دیا دادتما

 سر رف ۱۵ - ۱ ۲. یرود
۱ 

 زد 13

 ندنافاضم لیاک ج ناراسا ءناراب نا

 ۰ رد هاکح رفت 7 روه م هدنسرحا و ناراتهس هحا وح

 هليفصو ا :دةعبرأ نانح هدننا یوفار حح قرش

 رهظم هنو اتس هج وب كقرىش یار ا فورعم

 ۰ rk sg 0 بش < دوس هط وغ کت

 اسد تنح ats 6 شلو ت ره هد یس ۵ ریسه

 . ردشمرب < شعلوا دم  هلفصو

» 

 کس
 بس

 ه هقرشتاس دا +

N. E 1 
 TE هحاوخ نمر یور تده

 (TP اه نا

 »ابوك هجنلوا یعخاج لعل : دیواجبآ ۰ تاحبآ
 . یناقاخ ةلح - اشبآ هنل یدربنهرعا

 E نوجا یدک ندخلب راید یسالعا یارح
 ۰ ریلی دا داب ەدەلى | مات

 ۲ ردیمسآ رب كن وحبح نچ هدو ر س خب فدا

 یامک هلا هسا ءا مض( 7 ) سا نا

 زوج فوحو هنهک . ردهندن رب یک غض < هدیوضع

 .راریدنارواداسهدیلایرس«رونل و هدن ربکوک كن راجاغ |

 هرلردیا لامعا کم ع ونرب ندن او «ردندنسهاجه ودا

 جاغآ اک | راضمب

 . رلیدید ردیيوصو كنراحشا

 د اواو اک ۲ رلبرع

 . نوکرب نددایعا ( ما .رت ) . سا ناشابیا

 مظعا طغ هاب یازسروحاب هد ناریا تقو رب

 هام هرکوتص ندکدک هلبو تدم رب ۰ سلوا

 نابسراف رلکعا لوزن رومغاب لو ینوک یجنتلا نوا

 هنیرلربرب ۶ رلشعا سبنج «رلدمهلا ذاا دیعینوکوت
 تا هنوکوا نوجا كلو . رشعرس بالکو نا

 3 ۱ . ردرلشمر و یتمات ناشاپ

 دنه راضعب بودیآ ریبعت یسهرق
 «ناهرب»

 مگ راب »

 قعان وص ) یعاسوص (مل .رت) . سا ا بآ

 ) اعا شم هند ةدأم



 هست

 ایفا رفج مان اماه كنیلچ بتاک س رتی ا

 هد ید وعسم .ردروک ةا نوح ياا

 قلوا موق رب و تالو هد رها یاروام ) رب (

 رویلیدا دارا هرزوا

 هلا با .اف ملی او )تا وزار با

 1 یسوزارت وص . ( ند وزارت

 ام یوزرا ماع رعش رحم هدوع

 جا هتفرک وزارت بآ ع سرد شوخ
 نققحما جارس 1

 ندر ر وص ا كنفر هد یس راف حالطصا

 وص . رر دلس ینا وصا ثكعا ارحا و لقت هر رکبد

 وص هدهد ر ردداىم لاصبا ه دتفقح هک یف قللو

 ّ رولوا لداعم هنلتعنص قلی

 یجنرب لا كتحالف «كناح وزار با لع ۳

 وشودهدنامز ميچیرلن اسناکرادن وص نالواندنمزا ول

 یر وص ن رک هدنجمار .ردشعا لوغشم وا

 جا رخاوبلج هنیهز حطسیرل وصوب كم نیمخت و فک

 كا لاص.او قوس هرلر ندا اضتقا و كمهلىا

 نورقات هکردیا لیکشت رلشیا مهم میم نوجا راناسنا

 .ردشلوا ثعاب هننودح كنانتعم نفر یر ندهعذدق

 تشک یرلودص یهدنجما ضرا تایر نف هتشپا
 هیراقو یروص و هایم طاسا « یلوصا كا

 بآ كراع یکی تیدلوا ننررب مداح یار قمراقچ
 ندلحم یغیدنلو یرلوص یهدنرزوا ر ید یسوزارت

 ردیا ملعت یتطئاسو كملنا ارجاو قوس هراحم رکید

 ر کسا كب کلا . ردشلوا تفرعم یش وب

 هد(تعحا مه هدامو ) هر تحالفنالواتعارز باک

 « یا وزارت بآ , ردجردنم همی:تامولعم هدیاب و

 هام تنزاوم ندفرط ر هاهحو ییدنا تلالد ید

 هلتبج. وب . ردفوقوم .هننایرظن ( كيتاتسورديه)
 یسهبعش رب مهم كنف ( كلوردم ) هايمل اصیا

 هرب "رب رکید قدر ینیدنلو كوص رب . رایاص

 نکم هدنشهراد هعیبط طئاس و ینارجاو قوس

 سدنهف وص ندا ردق و تشک یخی دلوا بولوا

 نوش وزارت نا حیف لود سانا هدهش ر

 . رولیدا دع ندنسهلج هرامعم و هاتن

 قلعتم ههانم ةرادا و قوس كنم وزارت بآ

 ك (نیققحلا جارس ) بانج یفیدلوا مان هتفرعم هبعشر

 . رلس هل دنا داهشتسا هایت ا لق هوراقو

 كاتسرودیه وزارت بآ هلرابتعا تفل تک

 . ردیسهجرت افرح كنريبعت ( هایم تنزاوم ) ینعی
 هب هطقن نانلواوزراو یسارجا تب وصهدنجما را كوك

 هکردنوجا .ردتیفیکرب میان هنن ون اقهاسم تنزا وم یی اصبا

 نمی. قرهل .۱..قدانعموا »الا ,/«,یریغت وزارت با

 ( ءایم لاصیا ) نکیآ باقم كيناتسورديم هجکت رف
 . رویلشالک | یقیدنلوآ ریبعت لق هننف

E EEنوجما تاحالطصا زمکحهدبا عضو  

 تاحالطصا , زریلبهدا هدافتسا ندنسانعمو كنهلك

 بیصم كب یلامعتسا و لوبق هدماقم وا هدرمهبملع

 ۱ . رولوا قفاومو
 (كيناتسو ردیه)هماکب هلک اساسا یکرتوزارت بآ «تقیقح

 قرهلوا هنمان نف ین یجن رفا بیکرتو زب نکیآ لب اقم

 هکولاح .زرودیآ هجرت هلا تاعیام تنزاوم ها

 ) équilibre des liquides ) تاعبام تنزا وم

 كف رب . رذکعرد تاعیام نرو ءاوتسا رد لدا

 قلوا ترابع ندرلهلک یربا یرتآ یمسا هلبایوضوم
 ص.وصخ اب . ردندننابایجحما یلوصا هلع تاحالطصا

 یس همهم بعشر رب كتابنهم و هبعیبط تیهح اوز

 ۳7 مپ سرو رو اک ن اوا

 نگلاب گر هلن دنا میس وآ یسهب وغل تاالد كکرت

 ندتنزاوم هدكنهزاغ داوم لکد كنهعیام ماسجا
 هجرت هدر دق و . رد شلوا مع ۳ ردا ثحم

 تنزاوم نف ییاقم ( كياتسوردیه ) هایش رط
 . یک زالوا بسانم و بیصم كي كد تاعیام



 هکرذبا باجا کلید تاز راغ و تاعام تنزاوم نف

 رشود نوزوا كب هدو

 هد ازاغو ا ا نف یک یغیدلوا هدب رلمسا

 نم سا قاره وا تفص اضعب هدنجما هزانغ

 e (pomt hydrostatique) هحزسنا رف الثم : ردا

pression hydrostatique ( ) »< ى رلیماع تیکت | 

 اع فاو زده رکا ایرو هجرت لصات

 نالوا یتلطصم فداسو یسهجرتدق كنو قرەلوا

 بکر تو تقووا هسرولوا كح هل دی ا لۇق وزارتبآ

 قرهنلوا لامهتسا قرهلواهدحا و هک هدننر وص وزارت

 هدددنماقم تفص یک ینجهلوا مان رر ساتم تاغ هوا

 ا اس هب د وزارت قبضت زارت هطق قز ەل

 ی رت bal ance hyd r0s)21141€( )4< زن | ۇتقووا

 لیست ن كعأ ههر ه وال هلا هجو وال هل دیا

 . رولوا

 یزو € نورا صنایع + هما وف عیب اک

 تاعام ؟یع رل هد هدافا نشان ەم (كىتاتسو ر دنه سنالاب)

 هتع راط ناکام رم هزار نوتل؟ ندی ربدعت ا

 یسانعمنآ زیمرب ص وصخ

 یب اقم كشاتسورده چ ؟ یو كيناتسوردیه

 ده سنالاب ) تقو وا ۰ ر راب روف هدندق رس 2

 . مالسلاو زرد وزارتبآ هتنهدهننرب (كىتاتسور

 ) abtelah ( . رلب زاب هدزنلتنآ بس حل ۷1

 .ردیمساكن ره [۱ ] ابرد وما ینعنوخسج هد ىس راف

 زوج دسر رلللسنازب . ردفورعم هدهانمات خب رم

 تا هک دک كن ره نوحح [۱]

 هاتقو .ردایرد لومآ ابو ایرد نومآ

 رهش و یما و كوي كلب

 ۳9 یمس سا وا هتفاضا

 یان « ایرد « کھ بانك“ فاش کی
 . رد طاغ

 « ایرد و ۳۷

 هدنرانک د رہو

 E E نالوا

 صعب ی هلع خوب

۳ 8 

 أ ندا تماقا هد و ۱

۱ 

۱ 

 ا كمال |

 همان (هط(0181) خساتبآ ۲ لو

 ا ينم ( euphtalites ( تلاتفوا هاتتسن

 E : : ید |

 ۱32 ك تب ۷۵ نم كت راخروم برفت
 كثب را زرحم سنا رب « ۍراکدد هلاتیه كني رانا وم |

۱ 

 | هیعیبط تمک ی نوسل رو فاصتا یدمیش

 عیام, ۳95 رمان

 یسهقبط كسهرو هدعل» .ربایدیا الط كس ەرو! ۱

 كملق هلروص و كرلب رب دز ہک لق رہ ر, یر ویس یجوا

  سنالابهکوبلاح ؟ییزامایشالک |

 | رگبضم اهدو 3 تلا اتو وا هدیدالىم رع لا

 ی زلکدت ا هبمسا الهدا ك [۲] (تقالفواه) یلرصم |

 هدناتسا اغفا هدنح راب ۲:۳ رد یش ر بھ راکر

 و هتشا یوق لادبا ندا لیکشت 0 یک ۱

 هش رلهدام ناتسناغفا « ناخ دجا « لادنآ ( رد اکرب

 و

 یو وا هنر یک نانو با زبت را

 نالیدیا تلح هاسهطساو عامو | ۰

 ۰ یسهح ول 2 3

 ۹ هقبطرب هعاو قاشمو شعایو هللا زوا

 ا تب

 :هدنرزوا

 الطم عطس قره رب دلاق ككسهرو ندرلر ییدتا ساع

 4 ریلپ دنا: ادس رل زا ِ را تا فروخ فرخ ا ۱

 :هسرواوا كجهارکو د با زین هنس رز وا هح ول ا هدلاح وش |, و یز لوق كنقفا وم ربع وزارت بآ قرهلوا

 یقالبح :هیلع ءانی « < شلربدلاق ی رلکمهرو هاح وا كملق ۱

 ۳ هوس 1 هن دعم وص ول هدرلزب عشاق ۱

 1 , رولوا لصاخ ` انگل اب: |

 .- ریلی دا ا یا ءالادل وم روا ولف ضماخ

E هتنمداما 

 راتشا هدننب تعنص با را ۰ شلاب هل زر وص و

 ۰ ۰ ردراو رلزیتبا سیفنكپ شعا
 هر بازت نوجا كنا كح هنرزوا ماج

 كح )

FY۱ تقالفواهت  Téophylacteر جم هک (  

 ڭرصع ید . ردفورعم هاسقل ( Simocaa )آ



o,ی  

 كح سر هلبا یلوصا زمت با . "سا یزبتنآ

 ب زن ا بارا ندا

 هدنخراب ۱۸۱۵ هدسراب بت تر

 تقاذح كرنه بحاص یی هلا هنارجا و

 بسک هلا ییوهو

 کج هسعانص لوصا نالوا 1۱ ] ییوم فرص یینف

 زیان نالوا ندنناش كق زاتما

 شعآ کیش هرزوا كا هام و هعفادم یشراف

 گردی ا فا هنوک ندنوک یر ندتقووا هکر د تنع# رب

 لا كنم رله رپ ثم میسر سراب "هتسیه ۳ رد نوت ماود

Eزوم رکن عل مولا رب زدنا اوتحا ین راث ۲  

 . رلبا ضرع هب هيمو راظنا كردنا رشن

 ا

 : a كلوا می کیدلی
 شلدا لیزنت ههسات هحرد ای وک < سرکش وا صقنو

 ك ایه لر وصفو راک رز

 فف ق یعو رب

 : هکر بت رابع ندصااخ باز ییعبب توز ربخا ضماح

 . رلددا :لابعتسا رازکرز یو

 «كع | a رلشاش «رلر وصم تواوا

 . رلرىن الل وق نوجا قماقس

 ا بو
 as :تارین با

 مس

 ۰ اک ت ۱

1 ۹ 

  اص عور .(ندنحو ب ۱.اف) سا ناجا

 نر اشا و ا سر دنا ۳ رای دی" ل ا

 ردترابع ندنل ولحم ی ےاط ےنھج تعب هضف تبوزآ

 ر دب رعد 0 1 3Y هان وب )1 8* زی

 E) اتو یزکید ع و

 < ترفاو خم هد هاما وص هسن ود اص هکر دیل ولحم هد وس او

 راربق یرلحاص « ردرضم شا

 رايا بیرخ هاس یدلج

 . اف ( تابح با

 قید ا وچ

 ۳ وک هب هتک نم ۱ . ( سا

 هدنحا تاعلط یس همشح هکو صرت نارو یدا تارح

 نکسم ¥ تاتح ب تواتوا ند زو نو ا

 نر افا جک اط خا وڈ ,یافعا
 + رتشوخ ندتاخ بآ ورش رج ایا

:تاح با ادخ یی وسرو هرز :تبادهونوع ۲ 5 الثع
 

 ۳ زرانق كماله دتماط هر یقهساو یرضعح » قفو

 طاح با كنس انب : یراب نا |ا
 ناسنا مهسا نآ وح E كل اط ِ# مع یسهنشه جا

 O ی ج

 تانحت هن دب | ا ۰ ۱ .یلوع تی

 ور یخ ی اخ نر و كلها و

 « میام درب و ۱ ی تا بآ

 ۰ ردلدب ۳ و 3

 گم یب رايا 1 باريس هاب وش تالعل سوت 4

 میدن مچ ی رلبا لایح - شچا کن ات نا رک

 قأرآ 4 هاب

 3 ۳ تانح ۱

 ۸ ودنکشنا تآ ۰

 : "یاکدنزفآ* 4

 وااو یا یتافدارتم "
 رضخ لا٤ « ناوح

 تد اوا )هدف رم :تکب ین نیناج متع م

 » :شعا همشخ رب هدنما تاملظ هژزوا ییدلدا

 هرم. لاوط ابو ۳۳ تاح ا زلنا ی وص كنو

 شجا نا دوا ل

 رضخ لوا ندردنکسا « شمامهلو شما رآ یهیشجح

 < راشعا بلط , فا بآ هدمالشلا اعملع شالاوا

 ات هلا. | کا .: واشمحما نادن وص < رای

 یت دام تیادا نانی کور
 ا یغیدارآ ردادف نایک نوجا كلو

 ۷ ¿+ ۰ شمامهلو ناک E ار

 3 نایرروک هد هیقرم؛ r at تا. نآ هثشیا

 و .:نینقلاوذ, ردنکبسا , +

 ند وب تامولعم ندا لوادن ه دەب ربطا f ته

 تب ہے یس هصاخ ثا ابح ب هدنایاور 1 ردترابع



 ام حس

EE,هص 2 3 ردنا نا رح  

 شمار «ینابش هرلرب . شمرولوا ل 0 اع هب هب دیا تابح

 یراقشور یهدزو ¢ ردیا هداعا یوار ص ەرە ره> ۱

 i E رس دم )لا
 | دوحو همودعم , هدر رب جو E ر دەدىناپن

 ردیعبط كعا تعحارص هلو ارب هلو ناوم ا ڭم و

 ريغ هدهر ومعم یاروام هش ES 1 فا رغح ا

 یا تایلظ هر, نرس نالوا فوشکم

 ہالطا طرح رحم نوسفارفح یامدق تح

 یدرلشمرو ینمان

 3 ىدرلىرو

 کدو هکنوج چ

 مد نیامده ف ھن نوع یرلدفارغح فوقو . ۳

 ید یر تادا ماوس ای راک د الاع نوا

 هتف . یدا شمهمک هىا یعرلهطا هر
 یسالطا

 ضیا

 دودعم ندناملاد به یساروام كلوب و

 ىدا یرلیناف هکرولوا كعد هروک هېجوت و
 اشما یعبنم كبوص نالوا كلام هنسهصاخ كأ

 هداط و نورق كرللابوروا . كحوشود هنرافرط

 Ll, ) Foutaine de jouvence ) alg بآ

 ةشج یرلدشا لیخ هایمان بابشلا نيع
 ارکوص ندنفشک كنهروک ذم ةعطق هدفورعم

 ؟یدا یر وبعآرا هدنرلتمس اق صا تعب هدرلفرط و

 هدنسهب دال هنس ۲ هکر دط وضم هد راب قخ

 تک رح ند (وق رههدو) نوجا كأ تفشک نرلرب کی

 یرل هث اط كننادوق اساسا مای (نوبل ودسن و ) ندا

 رحتم و رأت هدایز كب ندن رلقدمهلو یهمشح و

 « نک هب اقسم هدنتقافر ك( را زب)یحناف (وره)یتح ,راشلوا

 بصن یسیلاو (ابوکو د وغایتناس)ندنف رط قموکح ایناپسا
 | رکو صهنسیرکیندنشراتوا (وتوسیدوما رف) نلیدبا
 رلن امز وا , ود نفعا نیر هدرلا روا هنس ینامش خس

 داقتءارب نالوا امرفمکح هدا اپساص وصخابوهداپوروا

 . یدیارویلیدیا نظهداقسآ یمینمكنیاوجبآ هروک
 یراح هاتم وم ناه هدایوز وا هداطسو نور

 ! ظن هداقتعا و نالو و دما فا تن تک

 سا_اا ۳ یرل وص 1 راقح ندض را تدجح ۳ را

 نیمز رب نایالراپ هلا یرل«جراب نوتلآ « یرلهداب

 ۰ رسم
 همشج ۳ هاب وا ینأآوح با

 لطم رح هب
 ی رلل وهج اماع ز

 رب دلزود لصات رل هغل اط اکرم یهدنرزوا موق ب ۱

 ابو ین وح تا پ نا لبا هلا زا فک ان ڪ هسا

 دوجوم ید هدهع دق هنهزا یروص باش اح

 بولوا .ندیراررم یدالنسم رصع یجنکیآ . یدیا

 ینظعا ممق كض را ا نالوا مولعم نامز وا

 ۱۷4 ( ۳هینععمتفو ) ساازواب نالوا شمزک

 ناتسناتو كلاسم یغیدلوا شەزاي یرغود هن رل رات

 هر وم) هکروب دورود دنا ثحم ندهمشچر هل وا هدن زنا مات

 ( (علقلات8 ) سوتالق هدنرق یلوانآ ندنرلرهش

 اشاد هدنرظن كرتسوژ هکردراو همشچ رب هدنمان
 هدهمشج وا نونوژ نوجا كع وروک لزوک و جنك

 » یدا ری اقس

  سناوژ هرزوا یفیدلوا یوم هدهننایوو رطاسا

Jouveuce )اتوفژ دوخاب (  ( Juventa ) 

 ینآرتسؤژ بولوا یرب رب یسهبوبحم ك ( رتس ووژ)

 ۱ ..شعا شا لیوحم هباش ةشچ
 عوض ومر میم هدهدنرانامو ر یطسو نو رق ی وج بآ
 فورعم راک د یهتداعاد هدهسنا رف . ردا لک

 هدنامور ر گییما ینزدل وا شمزاب ( هژۆا ) نالوا

 تکه < شمردتناط هموم ینلاخ باش همشح

 با هدرا و ( هژۆا ) . ردشاریدشلر هنرکف

 ::هکرود كرهدا ثحم ,ندیلاوج

 تنح « ندلس . ردهدنجا لوجرب همشح و »

 هکردراو یسهصاخر هلوا ؛ ریاک راقا ندضرا

 ۲۰ هتفج یرللاو هجا ندن وص مدار نالوا هتسخ

 هنشات رووا هسا لا رول وا باب i لاحرد

 تاستک" یتوارط زکب رشداق . ردا تدوع
 6 رلردیا

 .كاهزاب ۰ شلوص یتسح راهب هکرد نوما كلون
 رحسو « یاش .هوشح رلتداق نالوا شمتک یتفاطا



N — 
 | . یدارلرورود بوارا هدنرزژاهطبرخ یوصزمآ ۱ ص ۷ 1 تا

 «یدرولوا هب ۱ تابان ەدە دحو ر یان كى وىقرش

 ةسلوا یبرغود اهد دوخاب و هسناو رلهمشجو

 تا ۳ تس۲ ردک كاساف هدنداتسد ! یدا

 . یدزالاق لحم هدهنرسک « !ًامو دوعا

 “ناخ با كنوقرف هروک .هنالتمش وش

 نامر ط دون و النما یک تا 8

 داقتعار ندا لوادت هده رغب

 یاش توارط « ید تقع ٣ ككمهلوا . ردگرتشم

 زمنکو « كما هظفاحم دنالالا )

RE۳ ندرلص وصخ ندا نما ىلە ابح  

 نا تح ع مذآ یاننا نالوانوتفم عیطل اب ه هرلتداعسو |

 دما هدب رالابخ اا بایسا وا یشراق هل دش

 لایمهفع EE ندهحضاوقباقح؛راشعا

 تال یر ند دق "

 ات داعهلو هلو توق تالایخو هدنرز وارشب میابطنالوا

 +C ردنا ) هسا ر خ 8

 شالفایرلمذا هک .ناردشالود ییاند هرل(دنان رف)

 ندا را رضا و لافغا ینالد هداس هجراکس « نردتا
 مین

 ( ۳16۳۲6 یلافسلف رخ ۰ باش با « تابح بآ

„mS | philosophale ( |لک یاود ۰ مظعا  

)Panacée universelie )یرابلخ تابحه رحش «  

 ۲ PY كرلداقتعا ولردوا په

 یس هیفسلف ۳ يسا اب لصا تا

 . روشد شبا روتسم هدمقوم مان یسوم رخ |

 ر نالوا ناک هدننرق یسهدلب نوقام هدهسنارف |

 (Font. de jou (یناوجنآ ) رلزسنارف ەدە همشچ |

 . ردرلشمریو ینما ( 8
a 

 كنهن واب یا ی فا هد تابح نیا سیما

 ری هد (نیح) هز و ۲ هتیکی دلدبا تداور هدنسهاجر | ۱

  i ۱لات 4 ۱

 ۰ ردمظع روش مات

 ۱ قلاب ناخ یعبنم" ۰ شغ | ر دید : ریس رہن اکو زدیمسا

 : (هسزو ۳ 1 اب وزود ر د ی رهش (نیکی ) ین

 كنیچ بولوا ( یرلغاط نومیم ) دورق لابج ینعب
 Sinae ( هنصلا نایرح ندنسه روا

 کد هدنرق یزهش نوسزو ین

 لنص ۵ ردا

 ۹ رولوا بضصنم

 0 ده یان رجا اک نور لھ
 هدنناداب موق كنادفلاوبا هدنرا مان اغاهج كنیلج

 ارظن هزمکیدلیا طابتتسا ندنامولعم نالوا دوجوم
 (نیج) وص ییدریو یاب تایح بآ تنهطوطب نا

 نایک هچ ناب نالوا یرب ندنرهن كوب کیا ك
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 هنمراکم «هنسقالخا فرش كناسنا یروزو «کلک اب

 هتشيآ . ردشاروس هدف رش ثیدحر 7 د و

 .رودباهدافا یتسانعتشحو فرش ورا هلتسانمو

CF( ندخز هلا بآ . اف ) سا مرز  

 نانلوا لامعتسا نوحا یعابتلا كنىرلەراي نوشروق

 ۱ . لولحم ر

 ب ارب هللا یماب كنف مخز بآ یرب ندعدق -.

 کیدتبا لصاح كنهران ةحلسا هکیدا مولعم مابتلا

 رل دا لامعتسا اجراخ هرزوا كغا یوادت یرل هم رج

 نالوا دادىاب هدیدم تدم یراهنشا . یدا وص رب



 اش

 یه زب | (نده)

 ۰ هدهحرد ۸۰ هلا یاب

 لح AE \ ۵ ۶ ا و 5 ید میام ۳۹

 هل | یل . شقلوا

 E a ور وق هدر دق

 ردوش ۳7 كجو تا هدزعامز و

 « مار ۰ ست « مار ۰ نر ماج

 ۲۰ افصم"لسع « مار ٩۰ وطریپسا یی لک
 ۰ مایع

 | .وص قوغ ءص قارو لتاط یا

 كسکو ندرفبص یالز كنقآ هطروع هک کر دمییامرب

 رب هدنلاح عید ی زا 4 هحرد و

 2 ریلی دا SEE شا هاا

 الع قرەاقا

 . ینم || (ٽعجارص

 زکر و ب هدب را وح یس هبصق ا ماکو رالالز )با ےس

 نوجا ینیدل وا ق وغصو فیطل و فیفخ ثات وص

 سوالوا» امدقم هره 2 راسا و دنا 1 یاو

 .:یدا رار د
 « هب راتو هفارغج ثغل »

 ندزاوهآ لبحایو رول لپج كوراق ی

 EE د ااو دک

 ۷ جا نو ی 5 یدک

 ۳ ےل ر مسد ار و ER بآ كاذک , هشت بو هد

 ۰ ردم وس وم هددلب رامات و رخ ~ وق

 وص یزاکدد ( ۲۷1۵108 ) سوالوا كرلمایو

 1: 13 زمکیدبد « لالز با EC نوداق هسا
 3 ےس
E 3گد تك ورا ۰ ل3 ر برم ۰ ردیعانا 2م  

۳ 3 1 ۶ 

 با او کے 1 ۹ د هد راّو و ه دیعاب ۱

 یا ( سوال وا ) كن وفارغح نانو ۰ لوفزد

 نا ول وا ت ۱ ۱ هدلاساد بوس هدیاروت و یراکدرو

 ب هد ما حاصا + لااد,+ تاروت ۱)

 ۱ A لالز ر (
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 ندا لکشت ندقایا کیا 9 فرح( ulê ) یالوا

 هد راباتک ایفارفح ےدق اکو هکردی رهن نوراق

 او مدیا ( زاومالادجد ز
 ۱ 2 ودا فراق نوجا «.هبنارنج

E Js | 
 ۳ 1007 رل ةا "ندجوا
 یو نوجا لاپسآ . زنا کوس وک دلرهلکود

eردیرهزداب ةدكن املس ق ۵  . 

 (ندیاکدز لا بآ )یا یاد ر با

 تایح بآ

 (ندلیس ۰ نع لبا بآ :.اف ) سا لس 70

 E3 هک ءشچ 13 ۰ فقو شب هد رللو

  TFردا عافسا 1 . یلوص لیس | کره

 لد رجس لابح هدیاتسا رخ هس نویس با

 هدنبحاوت وینا كى وصرت ریاک هرون اسی بوقبح

 ثعجا ص و 1 — ا ر

 (ندیوایت .عهلباپآ ..اف)سا یوامس با
 ۱ یک زر رد شعلوا هتمست با مات و ا رظن دکتر

 تن (de cuivre سام تر 4 مارغتاس ۲

 رقاز) یشاطزوک ینعت

 ۸۰ هلولع و كکرهلتدیا لح هدننورد وص مارغ ۳۰
 غي قانوم | هلماد

| Vıtriolê de chypre یب 

 ۱ رلیدا هوالع جور ردادن

 ان هغافوس رهناخازجا ۰ ردندنسهنودا زوک
 وب نالیتوق هدینماقم تانیزت هدنچا یراناکناج

 ۱ هتشیا نر و نکن ینیوام اس لز زوکوا هرلهثبش

 e یاس ا وص وت . ردویامب بآ
 e ۵ ۶ و 2 ین ام ۶ « رد



 منع

 ندا ناب رح هسراف رح هدنا ربا ڪڪ ی مت

 ۰ یرکید ےسا داروشبا .ردوصر

 وص ر هدن رق چوق هددنه = هامش تا

 .ردیدآ

 ( ندهاس ها تا ..اظ ) سا هان بز

 ههدام وه. ) . وصاراق تلع ر نالوا ض راع هز وک

e (ندراشهلبلاب | .اف)سا راش) راش ٣ 

 هللا یلراش هغا لا ندککو « هبایق نداق . سا
 نایدرت دقعنم تاق تاق ۰ هتک وف . نشود

 هنالاحراپ « هنالاحراپ ندرب رب شلااب یک یرلقای |

 . یضوم كرلوص هلون . یسهلتک وص نالیکود
 . نایالغاح . لالش . وص راخوا ۰ یافداریف

 یسهْنأ كن وصرومناب ندکلدیمهرک .وصنالتآ ۳3

 « لاطسق « نایالغاح . ردوص نشود ندرلر كىدو

 ندررب هحککوو ناقآ قراراقح سس هلالش

 یعنص هدرلق راب هد رل هجغاب هکیرلا رع وص نالکود

 هنئافس ریس رلرادبا عون وب هکردرلعضوم ییدشود
 ان هداما ناوصا لداج هدرصم . رولوا لکنا

 و یلدانج اراف

 (تعجارص هنرلهدام لدنح «هلالش «نایالغاح) , _
 مس

 ( ندووش E روشباا

 مسآ هرمز هدناربا هاتسانمو ب وص یجاو یز وط

 ۲ ردشلوا ۳۳

 راحوا ندلحم ر كکوت قوت.« وص زاجوا

 . شوقو دقعنم هقط هقط هدنغات كیاچ رو . يک

 قلایققوج هدرلارج كرلرهن لدنج .ریلسای هدقدەلوا

 یسراف مس نالبر و هةر زح همش ۰ شلوا ۱ هلا قلوروک دارا وص ندکسکوو ندرلرپ نالوا

 رز زولیکود هسراف رحم هدنارا . -- روشبآ
 . روخب ا اکو .رد (دورود) یرکید مات .ردرپ

 2 تا هب هداموت : رر د ىد[ ] رۆق

 ( ندناروش هلبا با .اف) .سا ناروش با

 نا زقشفندر : ےس بع ءرا وف ءام و وص نا رقشفندو

 ینیدلوا لو یرلوص
Eددنتلوا  . 

 HE ر یر هدنبنأج کیا هك هب هبساقفق

 6 :هد زکدهرق م ردرا وهطا مرابییا شمقجم ی

 .زلوندنار وشبآ دوخابناروشبا ا هنک هدر زخ رحم «نامط

 مر ر اک هده اقفق نوجا

 .ذدشملوا همست (Okor e884( اسهروقوا هدهحسور

 زکد:بولوا اکرو قلا یضرا كنهطا مراي و

 .ردیک رټازؤاهلا رلهطا ییاکرب هنس: یرغوط هنسو رجا

 ناو وتش تا دةر یفیدلوا یمنم كنهرب زج هبش

 ناروفو ناحیه هلبلا بآ 2 ردیسراف ریعتو ۰ ریید
 مسا ر , شملاپ نهنگ لزوم و الو تفت ات ندا

 > ابوروا . ردتکص

 کهدن ران اسل ابوروآ كن هرب زج هبش چنو )ناال

 نالوا هنسانعم وص لتط هدیسراف نمسا نورهشب |

 رلرریتک ندنریشب |
 (سدقم) هدنلحاس یلامث قرش كنهربزج هبش هروک

 تستر یرلضعب ندنن وفا رغج

 هنشبل و كرلذآ راهبمست هجو .

 وص لتاط لز ندا ناروف ندرب هاشتاق كن هطا

 لع هب هطا نوت ندوص و یان ن وب | ۲ نشخا

 هحنا وا

 هکن وچ . ردبیرق اهد قلوا ناروشب | لصا كنو

 فيرحت ندنلضا كرلبلایوروا هجظفلت ( ناروشبآ )

 نقاب اهد هنتسهک ( نورهشب1) یراکدتا

 هدایز كا هنتنصو لاخ كلةطا هدهحانعم یک یغیدلوا

 ( Corlus ) سو روق ااو 1600۳ روق [۱]

 كل «نیلب» تولوا ف رخ ندب لطفا روخایو روش یمراف

 لز وط هح ال هسا یربس ل ) Salios (  یفیدالل وق

 ۰ ردیس هجرت مات او ورا هکر دکع د



A» —بسم  

 هدهحرد قحەلوا ےسا هب هطا. هدا رو اعقا و . ردبسانم

 یبز وط هد رب ره یک ینیدالوا وص لئاط لتشک

 زوج وت مز ارظن هنفادنولو یرلهزاوف وص قاحیصو
 اربا EE هس وا نورقم هدایز اهد هاوص

 .هقرش *هلاطتسا كل اح الس ساقفق یسهرزح هبش

 ندک بونازوا ردقهن رلزح [كن رهن (اروق)و «ندنس
 تا اعفهطا مرایوب هتشيا . زدیا لکش ندنو لحاس

 قاحص ی هدنف رطره a رد یک و یعاد تي هناکرت

 روهاچ « یرلعینم هيادعم توز «یرلهراوف زاغووص

 هاد فصن هدنفا رطا یزفروک (وک اب) یرلناکرب والو
 هد |نیمز كنلاوحوا نوت ندا هرادتسا هدنلکش
 .رلیا تداهشو تاالد هبارطضاو شروش نالوا مقاو

 نس هعطق هساقنق نوت یک یکیدیدكنسیفا رغج سورو

 یرلتوق قلا رب ناردلاق یراقو ۰ نداش وا ندنرب

 قره هلروز ییسط ماکحتساو ناید ساقنق هکناص
 هدارو یتدبش كوص نوجما كيک هتوا یرزح رح

 عموی دحر

 >> تا

 یعینم ای
SB <. 

 ه رمو 2

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 كهرب زح هبش هدرلتقو نقاب هبفاممد ؛ رودیآ فرص

 کا ) طاطحا هثداحو . ردشلالا یرلتهج ضع

 ا( غا) یهدناعلو هلنایثایم شلاقهدنتلا وص هدنناعل

 Sesi زجر كل هري زح هبش امدقم ینسهطا

 ردآتانا رتاوت نالوادوح وم هدنقحیل را نددرق

 نخ ك ( توقهدناخ ) ندننوفارغح .سور هن

 هزعامز مزب ندیدالم رصع یجعوا هلیجو ییدلیا
 یترشیاصقا كانبهعطق هساقفت«لحاسرزحرح نیک هد

 هددشلاماهاک «شملسکو هاک نامزب نامز هدنرل اج
 < نکیآ كسکو اهد هرتم ۱۸ ندنکیدمش تقورب

 هم هد < شا یغاشآ اهد هرتم ه یراهرکوص

 lele یس هعطق ااا? ردنل اما هنب ؛شملسکو

 ندادبدع یبهرب زج هبشندنتمج قرشبولوا طو ساک 1 و

 : نوتم هکرلب زوکر اکشتآ كم «هدلاحیغیدلوا لخاد هدرلهطا
 هعفآ ده وقر ندمارث ات یرغ وطه یراقو ندلخادیرلارو

 ,ردترابعندضا را شلسکو  بوقیجندنرلوص زک د دلم ا

 یافلور روم ام ی ودود تمر



 حنا

 كنا وح نادوشب | هماسکوی و شیةیجوش هکردقوش
 تاشاقرب هدن را هدض راع تا را: ا ندیلک و رب. مد« یه

 زسههش رلن و کیان درک اناطم هاشم هن رستن ر وبق

 رلطو رخ لکشتمند رلن اکر روماح .ردیراما بج قییضت ۱

 ینیدنا وب ی جیمز كن هرب زج هبش

 رر كن هعلمق فرط فرط هسا, رلقلقاتب هدلاح

elا ب 8 رر دل وط یهضرا :قامعا «ردا  

 ر هر یاد نالوا هدیانو هنن كنسهر زج هبش

EENلیلا تكنمارنار وش با . رد شما  

 نټد غ ورت سوا یروا وس ) هحسورو نالوا ناک

 ك رکو هطاوب ك رک ردهدنکش وا كلن هطا سدقم

 یسالج كرل هطا تکی یه وا

 یسهطا Er «یر ندرلن و ردشهقح

 بول ندنجما رل وص

 7 را ۸ ۶
 طب

 هد یر ی سا ر ووظ ندنجازکد هدنس دام

 2 هدف د وا هدر را NUN یس هطا E عب

 هک (تالا) رلشاط رش کا ها وهقحو 7

 ور وس ی نب دیفل بییآ .ردشهشود

 امر" لردک هدهیللساس

 ته و زاغ ناقحن رد زکد

ETT Iن  

 .رلرولوب زا قلاب كجهب
 ۹ زود روت ا قلا هدرلا رو

 ٤راد لک هتم عاری كنسهرب زح هبش ناروشپآ ۱

 توثو E هدشاناب هيلع ءات : د وط و یلایک

 نآ رفغز ایون كوك هدنرب زحهبشو هفام م . ردقو

 .ردبٴوط رص هنا تف:.ییمز ادا :pr قوماب ۱

 ال ر ۱ ¢ قاریوط" هدر قوح

 . ردیا جوخ رازاق لاغشا لناق لار
 هدب ادای نیفنای رب كوس هزارشر . كحوک هدرلارو

 توق دوخات « روحغاب رب نیک “شاپ و |

 1۳3 ءددیا ما ود ردق هب هجن وس نینجا

 یو و ۳1 شا 1 هنس هک: یدنک زاغ

 ل لاس يک یرلهوسک كچ ورب شلبرذا ندنرالت اض هدرل #

 و kh ف.فح فمف كرلقاقالر ایر وفس وف هدنرژوآ

 و روزت ات .رلپروک ییدتب انامل

 را

 ی

 هاب ن دنعا زد ۳

 رلرولوارو وہ نم | رمد نوجا

 را راقاب هلبا یرظن

 ك لتس شب زا هدلاع لج ها نالتد هاکیشت | رلبدر و

 هب ان اقه ساق ندنتلا كرلوض ردا روهظ یزلا رج تق

 تك رو هعا تبغ رووا ك رل هغل اط 3 ردا ناب رع

 هدن رق یورپ (ف وقش) نالوا ناکه دن ونج كن (وک اب)

 هرلقازوا ا « رزو یرلهقبط تفل زیمرا

 هل دش 38 نوص یاروف زاغ رب ناقبج ناو يک و

 كملت هنوتوطرلک هدارو هکر ایا پاد زکه لب وا «رر دنود

 كلج ینیدةیچ كرلزاغ .
 رل انش 3 لاحردا وهز ۳ | هیطسار شه ایه ززوا

 . ریلس اب هن رزوا رحم حطس ارض جاوماو « رالشاب هفع اب

 لورتب < زاغ ,یرلت وق قلا رم هدرللع صع ۳

 هده اک د .زغا تیافک هلفع | تلافس | دوخاب

 تاک اب تقوی درب
 ۰ ردشلدوک وج تن هطا

 ند ول د هدن زا وج

 11۲:1208600) هرو رافنژوردیه هدایمک رلزاغوت
 . ردندهلعتشم ,ماسحا نانید ( ۵

 کای خمیر نکس اد (نالواپول اعتشا یلیاق
 ب

 (ناغزوص)و (ناقلن) هدنقرش, لاش هرتمولک ۰۱.۵7 ك

 ,ردهدنر انک:ثل وک..لز وطرب و

 هد نمای |

 هکیدیاراو بآ رحم ۳ هدهاکذت | و ۰ ءدرا هداروب

 ر وشم كتا سوچ !دنهو , نہرو

 .یدیآ شل وقوص هغارب وط دو 7 شاق هدننات

 یوامر صلاخ اهد ندب ول | وطربسا ندنحوا یراق

 « یدیارو » هول اوب راجت رت ,شتا

 ردن وس ¡ راسور طقف «, یدبا

 یدراقح ول |

 . ردر ومشمو .فورعم هرزوا .قاوا زیپ دق م اقم

 یرضاح)لکش هسیا زلوا جییه كنهدکشت اوبرا طق

 ىجا ۷ .ردلکد ء دق ردق وا یک ینردنل وا نظ اموی

 یزاج دنه قوجكب هد راب و : ردا ا ہد ر صع

 رار ډاټ رايز ی لیا رس كن ران اخ رانا و اب یخ ایه

 که هه و زح هش ناروشب 1 هسي نرو ۰ یدا ِ

  Eو ۳3 ۹

a. 
 ك

Clنوم / انوکو ی دعم  



 رب تان هناخراک رب سج نالوا صوصخم هد راضختسا
 ردترابع ندهواز ر شىلقار

 قرهلوا یزاغ تاقورحم رلشتا ضرالا تح هدهش

 ماه هدتمدخ  كنهدکشت | مولا . ریلیدیا لامعتسا
 . )روکد خاتم هند ر نیعمو مالغاص ران الوا

 هدنناب كن راب دا راوبس هدنزوا ینارحم كنهدکشت |

 وص ال وق نس وز رلوزاو دیاع هنهذم سراب

 ریلیز وک یرللاثع بیلصو مص كرلکل وتق ۰ یرلتر

 تمرح هدهحرد نبع هنسهلج كنهنآ « هرلتدوص وو

 . روللوا میظعتو

 رب ردنا لامعا تش یسریزح هش نا رر آ

 تا كلو . لسهلدبا هبشت هیعیبط هناخراک

 تانقشک" كتهدددح نونف . ردىلاع كى یسهبعانص

 یالمکت هل وک ندنوک كنهرضاح عیانص « یناعارتخاو

 نلیدا ارجا اقفوت هوقو لوصا هدنساس

TEربافو . - 

 یهدار رب مهم كب هدرلهس كوص تاختا

 رخ ب کا ) که وا

 لتیلک كب ندنسو وق تف ۰ نلیدیا رفح هدنقمع

 شب كلورت نلک ههبساقفق . ریلی دی جا رختسا تش

 . لب راقح ندرلو وق وآ جدا

 كنضارا نالوا یواح یرندعم تفت نیکنز

 نولسم۳ هنش4تس رتو ندنساباص هحراب هجراب

 . ردشلوا تادراو هلور

 یالوق ندکعا اشنا یرلنوروف رک هدرارب و

 یواح یراشاظ رک نوجا كنو . ردقوت ىش رب
 ۔ر دشت وط یزاغ نا رقشف ندنجا هضرا تاقط نالوا

 یرلشناط پرک هلا تروض و .. ردیا تیافک قم
 برف نبی جک شا شات قرا
 راوح هرللم . راک هلاح نالوا

 خبط نوجا ر ونت ۰« نوجا نیخسن هدرلهناخ نالوا

 ( ناقلس ) هیفام عم .رونلوا لایهتسا زاغو نوا
 امعتسا قرهلوا یینص ینه رون هصاخ كن زاغ

 ےس ۰ ه در را وح

 نا رفت اھ

 ر وکه دنېیکر کن وچ
 ع یدوعص هضرا حلم كف

 یراقو ندیغاشا

 .-دز | اهد ندنزاغا وه نالوا

 ا |

 . ردیسهحت یرلقیض یلخاد
 < ةرود < تفن هکردهلا رتا كقيضت و نالوا

 نالوا دنتسم هنرزوا یرلروق تسوا كا كلها

 .رلیا روهظ هجراخ كردبا ذوم هنیرلهقبط لقاچو موق
  قوج رار كرهاکو ندنرلن رد كرب هنيا یغنای زاغ
 یغنیدقبح كغاب رلموق و هر موق هدرادقم

 یطورحم هدنعافرا هرتم شب نواو هدنفا رطا كکلد
 ردا کک رل ەس

 هد (ناقلس ) : ردشع د آ تاق نوا ناک تالاصحتسا

 O و

 ندنخ.داقلوب راضوح كدب ندنزوم یلایج لر داش
 ردشمتک سشق ا هنشو هتفه ترد م ۲ هکر د

 هلا دعم تیز رارواو قوچ رب نالک هننامل و |

 ردق هنخ را ۱۸۷۸ ند ۷ ۰

 طقف . ررو تغ هن وط ۶۰م

 . رونلوا نیس

 . رربو زوط یلتیمها هدیرلاوک یلزوط كنوک اب
 لاصحتسا زوط ه وط ۰ ندرللوک و هدا ۷

 هه
 كل اضم (هتمورب) نالوایزسرخ ست آ هدریطاسا

 هدنرزوا یهابم و لال كنوک اب کلب هدماوقا خم

 ۳ ا ا لآ شا ندا رویظ

 . راقیچ تف ضاس ندەبت رب هدنبرق وک |
 هدنماقم اود یو راسور . ردز | كب یرادقم طقف

 غ ردا لامعتسا
 . ودیرهش وک اب

 نایرح هرزح رج هدنآربا — رهش با

 نازوا لیزق )

 رد ےسا نلیر و هدنف رط یعبنم هتغایا غاص كن ره

 هدنرلب انتک افا رغج ینیسا صعب 3 هدرلخشراب

 نلیروک قرهلوا

 زدیمامر دشی راق

 كوس نوخاب دور ندا

 ,| ریش 4 و ی« ريش ره »

 !یغود لصا یو ریش ره ۰



 و هدنرزوا لحاس كن ره هلحد بش ( راش (

 هکی رش نادم ییع ( 0165111026 ) نوفسطق مع دق

 هدالت اقم هح ىدا ینبم هنرزوا لحاس قرش كن هلحد

 ( 861٥1۲16 ) یسولس یعدق مان بولوا هصقر یکسا

 بتک هکردرب وا یسارو ر یدبا قارع ةکفلس قمی
 ترضح تفالخ هرزوا ینیدلوا روطسم هدهبخم رات

 هنیرزوا رایسراف صاقو یا نیا دمس هدنرصع رم
(Eاکو ضا نبق ارق .یسه را  

 یدک چ هنن رژ وا نادم ًاسقعت ی یودرا

 نشم( هريش ره ینعب ) ها روا هلا مالسا یودرا

 ندنرزوا یابخوست یسوم ترضح « هدا رو تا

 ارا مقا و هدنف رط روا هد را رم «یدوعوم ضرا

 هلجد یخد مالسا لها -- یک ییدتا اشاع یت رپش

 راشمر وک یارننک ناوا ۰ یادم ناو ره

 دعو هز كنلوسر و كهللا هتشيا بورتک رییکت

 . یدیا راشد ردوب یرسک ضبا ییدتیا
 هل ابد ندا ناب رح هب هلحد تبسم ناوربش ةو

 . ردیمسا كق | رم كم رهن

 بوقیجندرا:.دلج هدنارا د ن ریش با
 ۰ ردا اا %2 رولبکو د هس راف رح

 ودیات 3 ۲ و هدنسلا وح ا

 « رداد یعاراس ریه سرب 3 لک سه هک»

 ۰ رد رک هبلوا ه دنقح زا # یعآ ص۰

 طلا ښاد یاس دیمزا ےک ےک

 هفا رفجتالیصفت ) . ردهحانرب قحلم هنساضق یرازاپ
 . تنچ اتمی هام یو

 دوخاب و دور دنفس هدنارا س مراط تبا

 . ردیسا كياچ رب راقآ هن رهن نازوا لیزیق
 ك٬د وص ناتسربط ناتس ربط با

 (.. تعحارص ههدام ییغاشا (

8 E كن راکنهرف مع هب ربط E 

 هنس یدب وص .شعآ ( راکس ) راک ر هدناتسرط

 ی اک ا ور

 ۱۳۳ اچ ها دف ما

 ندنن ویعیبط امور معدق .رداکد قو رلراکس فنص و

 رک ذ راکیپ رب هلعوا هدنرتا مان < یعیبط خرات » نیلپ

 یرهش((۵06) موق هدایلاتا یلاش هکرودا ر وصتو

 یرلوص اهد هدر اق ر هدایوووآ..۰ ردود

 ولردوا رد تدش ات ناو ریل اف آ تقو تقو

 1 ردکح هل دیا رک ذ هدنلم هکردراو رلراکس

 همدقتم نویعابو هان نوبع هتوقوم نویع هرانو

 رب ندرلراک لیبقوا هدیسهرط بآ كرل .رلرد

 هلب ون هدناتسربط یکرویلیشالک | .نمهل ديا همش هنغیدلوا

 «هب ربط با هلتیسن ها روا وب وصوت «رلشعا هدهاشم وصر

 ههل وقوم نوع ردراتشمر و ییدات ناتسرط نآ

 كەسرو یای وا هدد دص هملع تاحالطص | فدک و

 : زردیا نظ رولوا تسانه كب

 و کسوجیل بوقآ تدمر كم وص هدهعطقتم نوع

 یههلبا ماود ًابواتتم هلتروصو كنايرجو ینهملبسک

 تمکح لع ردا لیکشت هیعیبط ةرغرب هکیسهثداح
 و چ ارد میا حاضبا و لح اماع یو هع

 ه.رغوا هرزواكعا لامکتساو- دس ات یثاحاضءا کهدناب

 . رد شع ولوا ثادحا هاس هبمکح تال 7 ندا دیلق یب هعیط

 هرلهدام هعطقتم ةزوفان ۰ دزد بآ ) مورتسا ةر وفان

 . ( تعجارص
 راق عب توقومو یعیبط مکیدد هب ربط نآ

 یعاطقاو نایرج هلتروصو كيوص هدراراکسپ ریلیسک

 هدهعسطل | لع یس هع بط هثداح یس هنن عاطقالادعبو

 حاضباو لح العاكب هللا یه رظن صام عب قوق

 هرزوا قلوا ندا رغ كب هدهیقرش بتک ریل هل نیا

 زروبتسیا كم ا حاضیا هدارو ییهداحو نانلوا قلت

 نوفیس.زکجهدبآ تح نوزوا قتجم زا هکر دنوجم اكنون



 سرا

al میانصو نحو در هن اخ امہ صاع دوخایو ۳ ۳ ته اکیا دو 

Aكا لش مدام هر اق ی ند اق رب  
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Eندورو رت ی رک ۱هرزواكعال اکشن  

 كا JE لاو E۴ لکش ) بولوا ترابع

1 ۱ 4 ۳ ۰ 
 رغ نوفس قیداع . ردتلا

 ( ۲ لکش )

 هدتشک و هکز دیا

 O gs هلس ر وص قمر داود هلا

 یراقو ین رلنعا تكنوفیس نوجا كنو . رولوا لصاح

 ریلی رب دلود هلب | وص ا هدعص وود كر هرتک هفرط

 همص

 كوچ ك ڭنوروب قرهاق ةقومى راکىلد صا هدعب و

 دوخایو « ریلبریئاب هننورد كميام كحهللدا لق لوق
 ندنحر 2 تب ونک و ِ رو وق همت رب نوقس ال وا

 هکریلب دی E هل | نع رعا | وه کهدنن ورد كتا

 کهدیاق ندتنج هلاق یلاخ نداوه یا كنورو هدلاحو

 كردبآ .دوعص یراقو هلا ییضت كنيمسن یاوه وص

 رر دلود الماک یورو

 نوسلوا هسرولوا هللروص هت یععقلت ككت وفنس

 یرغود هلوق كوب ندلوق كجوک یلایرج كخيام
 هدنجم | نی ینغآ كل وت كح یک رولوا

 ندوص .ینغا تود رو, ردنا ماود نایرح «قدنلو

 مقا و

 هل روص وو رولوا عطقنم هدنایرج يک یني دلت روق

 یغاشا  یجوا كنورو هرکص ندکد اسک نایرج

 نوچا

۱ 
| 

 یچا كباقاي و « هلرتاب هعیام زارکت
 نوجا ی دعاء كنا ا هل 1 ۱ :E a د ۱ و

 باما كمدلا متلت ین

 کردراو هد هدنوفس یر ندنراد 1 هلا لع

 ولج رندتسا

 ردنا وقىس

 6 رد ماعقتم ۰ جو كن وفس عولو . رد

 شلز تاب هش ورد باقر ۳ قادراب نوفیس

 ریلی نیش هتبد كباق ی وق 4ض ق كن ور رول ا

 ردحوتفم هجر زا کل .le تك اق الو د

 هدب روص یاد ندفرط یراقو هاق ( ٩ ٤

 هدننوژد باق هلع

 هنجرد ءام بوس

 < رلسکو  هحرد

 كب يمنا لیک 8

 ا یا ا یا اا ي اوت

 كار هک ردق .هنعات را

  aهديل وق 1

 ) ٤ نوت ) هدلاح و < اود

 ندتکلیدتک قرهلوا ى 5 ہل وا ا مار کلی هرس

 هع وقت وناب رج هل اهحو ین.دنل وا و ۱ یا رولوا لصاح

 یرادقم كب وص ندا

 رسا هدایز

 ناب ںح ندب وقس یدمشس ۰ 4 اک

 ناک هناق

 هكدا

 لوس هحرد هحرد

 نقدبر | درب تل وص

 ےک رد كام یهدننورد باق هکرد یییط

 ندنکح هلک للخ هجقلد تقووا

 ندراقو هتاف هکونلاح رولوا ماعقمم
 ۳ « ۳ اس س

 عاطقا ات رڅغ ك قفس قذکک 2اک زت لتختم

 هت یه وس كع ام هدنحا تاق نکی ند دنا

Eرولوالصاو ردق هنعاش را كن وفيس ِ رالشاب  

 مقلت نک نوغس هات ضد 3۱-۳ ! تب وص هس هدر دق و و

 هلا تار و هکردیا a ناب رح ندنکع هل دا

 دو یداع ق وتوو ۰ رثنا لدا لوصح كات
 ۰ ۶, 3 5 ر

 هدتعیط ید ها نوبع نلشد هر ربط بآ اکیا

> 
 سا +

 ن

 ماود نایرج «



TT. 

 ا ا

 هلا راراغ یعیبط یهدنل ٤ ET شلک هدوحو ندیردق

 لصاحندناکشت هدنزرط كاا ةا ك هضرا قوت

 یهدتعیبط «قرف نکلا .ردیک راباق ینوفیس شاوا _

 ف لک نهج بیات ا

 ( ۵ سر

 شا و اب شاواپهلما یرلوص روماب ایو یس هنب زخ ح هدلکش

 هللا الما ی وق شاخ وگ ی تك وفيس ءاد هب وس . رالود ۱

 د لاتا هس | ت و ین دلوا لصاو هنعاذت را تب اهم ۱

 یاو مقلت قره وا یرا ءام قسسصا صم یک ینیدلوا ۱

 دوس كنونیس هکرد یبط هترزوا كو « رولواا
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 ه داعش وا و رالشاب هن اب رح وص نان | كال وقإ

 6 ند راقو ۰ راک هدوحو راکس ر هدض را حط

 ناق | ندنجوا كلوفيس ینبم ه هع بابسا ضعمإإ

 هک وص ټ دهرا هکرد یمد هسپا و هح را دقم ند

 هديا هديا نا یسهب وس كب وص ېک هد و

 هب هج زد یت هایت روق ندوص یلخد.كاوق كج وک تیام
 بفتو نایرج هایتع اط كر هلک لل > همشهدلاحو . ر

 ند راقو عزا ناچ اطم | تاب رح طقف . رد|

 ¢ رلسکو رار کت ءا هبوس كركر هد هنن زح وص 8

 شوم اس ی ینبدلوا لصاو هنءاذ را تاپ تانل وق

 هنوصندراکس « ساک هل وصح مقلت ندنکب كردنا الما

 ها یا هرز وا لا ونم وا هن داح و و رالشاب هام

 -راکس نالن د ه ربط با . ردنا ماود

 هکرد پس یعاطقا تدم كم وص هدرز

 .ردیواسهامز ندیارذک :هدننو مقلت

 هنس رب یار ۰ ا هسا نامزو
 ر

 هیربط ب . ریا هلوا هدایز ایو
 هده شح ول 0: هتاور هک هم

 : قجهلوا هنس ید عاطقا تدم

 ؛نوبع نوجما: تالصن. هدایز اهد )

 Cu هه هاب ها

 ناتسرط ۳ هدراکنه رف هن

ANEاهد راکس ر کاک هلرمأت ناور  

 هد نط ةمشج و ریلپ دی ۱ فرصو و فا رع

 ۰. ناو هم وک زن هدناتسربط" :تنالو

 هنغادیولوا لشقرهلوا تا رغ . شعا نتاکهدنسهذهاش

 فسسغاح هد (!رود) هدنرزوا دراکسوا هکر هروک

 < شعا نالاق ینایرج هرطقرب ۰ زروط لاحرد نیوص

 افق یالشا هغاق | هش اا هسایآ ادله د )و

 هسا دن | نا هک هعف د كرد نت 9 یر

 , هل ۱ یی بم اینا السا

 ناوربآ هلبا ربط بآ یرابحاص كنهارف ضغب

 هیحو و . رد الا دغ یش ر نا کم نآ او

 صا هل وا هد تعط هکنوح . ردنو رقم كا هاوص

 ككت 4 ام نوع اعقا و .ردقو همشح 7۷ راه هل |

 رصع یگدب نوا هرز وا قلوا رادم هنحاضرا

 یم همشح صا هدنلا ك رل زاب هقح تا ۱و کی دنا جا داعا

 و 2 ( مورتسا ) .یدنا شاو تر یخ هل اب

 سو یا : یدا لوا زت هل وش شهمشح
1 



EE 

 شل رب دشآ رب باقر لایق هنف رط یراقو تك. هنآ وطما رم

 جاق ۳ راذ تباغ یراکیلد هدنف رط تل ۱ كاف و و

 مس

 :نوسنل و قحا هد راقلص وم نوسل زا ول ود هل | وص

 هددزد بآ ( ا نایرخ وص ا ه رطق ر ا و

 كلا وه کە دج راخ هکن وچ( ثعجا س + هدامو . یک ینیدلوا

 . رولوا منام هدنایرج كيوص مجرم ۲

 زا كد ر نیش هنسهدعاق كنهناوطسا

 اوه هاق ناناو وص هدننود « هلا هطساو وب هکرد

 ر یقافوا ەدە كنهن وطتسا . ریل هلت دیا لاخدا

 قرهاجا یلد كتههاوطسا یدمبش . ردراو ض ءح

 "ءاش هقبضت جديا ارحا یعدنا ذوفن اوه هاق

 ناق۱ طقف . رالشاب هته وص ندرلقلصوم لاحرد

 هن الب وط هن الب وط ننن چ قا کارت هدض وح وص

 كرديأ زوا د یهدهنآ وطسا یعٍ.اه زا تیام

 ندرلقلصوم هنرزوا كنو و رونلوا دس هلاوص ذفنم

 ینلصوم رب هدكضوح . رولوا عطقنم یایرج تك وص

 ك راقلص وم ق ەدىاق نان ولو هدب راقو کیل دكنوت هکردراو

 ك راقلص وم ییراقو قمار. يد صا )نانع و یرلکلد

 وص نکیرب هدنجما - ضوح یعدلوا عطقنم ینایرج

a SEو  
 ندنکلد هناوطسا یعافترا كب وص ی هدلیم ۈچ هدانناو

 تسوا ندارو یرهلبجا كيلد یعدلک هغا_*آ

 قبضت و رالود اوه هنن هشنرزوا كیوص کود

 زار . رالشاب رارکت نایرج لاحرد و « ردبا ارجا

 نیم یرلتبو هملسک و هقا كبوص یهدباق هلقل زایروق

 ترم و UE E ندنکخالس هل دنا

 هلتح و و .رار دهلشیا یلههشج منصم وب هاسادن ام وق

 : لو اک ) نا ]) هذهن کا

 (تعح أ ص ەنسەدام دزدبا) یرلکدید دزد با رام

 داجما ك.« مورتسا » زکلاي ۲۳ ۳۳ ۸ یک لآ

ESطقف , رد فلک و منصم اهد تل ۲ نالوا  
 کک

 هی و

 و هدیسبکیا هليا یرابتعا یسیساسا بیئرت ۰ یلصا
 ۵ مو رتسا ٌةروفاب » هدرمهینف تاحالطصا . ردیش

 بآ یک را وفيس ٹل ۲ ؤب : ژریلیب هبد هد دزد با

 ردق ههحرذرب یهعطقنم نوبع نالوا ندنعو هبرط

 يک یفیجوت 2 ز زاب هقح هدهسا رولوا رادم هح اضا

 رگ کمال قییطن ےل ین هلبتفص یسهمشچ سا
 هلا یساداموقف سا كرلناسنأ هلوا هدتعبط .ردلکد

 مگ هبلع 3 ۰ ردقو رل همشح رسا هردب اتکر ح

 بآ یو ناور بآ نلیدآ فیصوت هدنرکنهرف

 مس

 [ كمروس الط . وص .با ] سا اّط فا

 .هرق با « بای رز + رز بآ ۰ یوص ی دز

 . ( تعجارص هنسهدام فوض نول )
 3 3 مش

 یلوصرت ندقرع. یعهلابآا . اف ] ی رک با

 قار 8 قارآ ۳ یل وص لک . سا [ هنسانعم

 عل تاناسل ی . دحت

 ید 0 ردت وطر ناقبح ندب دلح كحور ید

 23 ر قرع

 ندندلج كرل رق ءامیشت هر ناقیج ندنسیرد ح ور

 ندراراون د « هرلد رطق ناز بص ندرابتس د ء هراهخشر ناقمج

 و ماح ندراخ یکیدنجا اوه « هرلهاماط ندا خیشرت

 جوک نالا بسرت هتنرزوا رلحاعس لقصم یلاثما

 للو . ردشلدبا قالطا اهیشت هنبرلهراپ وص تاچوک
 یعیبطكم یساملندقرعبآ هدههوصندیا مک ارتندرلرت

 یشوص لک قرهلوا ناق و هتشيا . ردیث ر ۲
 فتئاکت را ندا SS هدنورد كکسنا هدنل اما

 هتسانعم یوص رت هعیام نالوا لصاح ندنرطاق و

 ندا ا هکنوح . ردشغرد قرع بآ قرهلوا

 ردیسهلم اطرت شلوالصاح ندنسهلرت كکبنا هرطقره

 هعل اطم نیع هدهدنقح قرع بآ نالوا هنسانع قار
 ۹ رددرا و

 هن را هدام قارا ییوص لک ) - تعاص
 ( . تعجام



 نیچبآ .(طبق .رع .وص پآ .ف) طبق با
 . تعجارم هب هدامو

 Ep و تا ءاف) سا ییارطن با ۱

 .وصطولخم هلا یور نا رطق
 هلا یحور نارطق ین ( توزوا هرق) مارغ ۱
 . ردطولخم رب ترابع ندوص مارغ ۰

 نوجا قعای لوطن ینعی هلوسغ و قماقس یراهراب
 . ریلیدیا لامعتسا

 مس

 ندا لیکشت ی رم نو راقەدنارا ج وف تد

 با اکو ہد ناتسمج .ردیمسا , كىر فدقایا کی اهجیلشاب ۱

 بآ «لالزبا ) .راربد رتسن رهن «ناتسدرک بآ ولالز

 ) تعحا سم هن رلهدام نوراقو رتسل رهم 5 لس و

 .فعتم
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 هدنآ را ك (هنسانعم ل وص ناشاک ) ن رد

 و . ری هناشاک بوقیچ ندنراغاط رطق
 ِ ردشع د ناشاک بآ هلتدسانم

 حس

 ه هدامو ) یوایسبآ (۰ سم  سا) دو وا

 ( تعجارص

Eكرضخا رحم ندنرلزک د نيچ س  

 . رد یسبس راف مات فاش که ) Ton-haî ) هحننح دوخاب

 ههدامو ) رضخا رحم یسهجشیع ردكع د نلد هاو ۱

 ( تعج
~~ 

 ندنف رطقرش كنم رم نوراو -- ناتسیتتک

E ۱یعبن» كوص وب هکنوچ . رلرید هدناتسدرکبآ  

 ايو رول ليج نانلو هدننیب ناهغصا هللا رتسئو نالوا

 هلتتسا هرات و 4۳شب ۱۳: وک رلدرک هدزا وها لبح

 . ردشلر وهدینام ناتسد رک بآ هرتسل ره ىع هن وص وا ۲

 ( قاجییم مرک .اوم-بآ .) مرک با
 یغیدلوا طوبضم ۷ ایفا رذح صع) |

 یی داند (تعجاصهرلهدامو ) چ وق بآ + لالزبآ هنغایانالک |

— ۷ ۰ 

 رب ناک هدنفرط لاش كناشخد هدناتسکرت هرزوا
 ر هدنمات مرک بآ هن یسهرادا نیک هکیدا قلناخ

 .هجیلیا . ردندن رلکرت كب زوا قلخ .ردرهش كچوک

 هغلن اځ ساک ۳ و هرهشو هاتتسانم قلوا ی

 . ردشلدیا هب مرک بآ

 یهوج - یهوک .وص بآ اف ) نهوک تا

 تمقیذ راو وجا :سالا . سا ( یو صهوح

 «یحطس كمسجر || ناعل « ییفافشو قیر كراشاط

 ینایض یک وص قارب هدبولوا لقیصمو ییالج یزو

 ۱۳۰ بتا بساط ۵ سنا سم
 روبقا وص « نریدنل هجوم رار لا سکع یابض

 هلضف رار هللا هصاخوو ۰ راحطسنارتسوک یی هراخیک

O RES EET۱  
 هنبرلهدامسالا ءوص) روئلوا رستا یهوک بآ هدیسراف

 ديوك تقو ی ا زا هایم

 فا رلرد یھ وک نآ ید هب وص ییدتا ظفح

 نمض هدناک » ۳۳۹ موخ هطاحا یدتا دامجا

 . یا ج راتارس بآ نالوا هدرهاوج

 كنوص رب هدناتسرال هدناريا - زال بآ

 . یمسا

 ۰ + ی

 . «انلاهح» س یاح رب رراو ههواس 3 یناقد رص
~~ 

 كى هرسم 2 هدزآرمش ۰ سا ناغ ص سا

 رکید « ناغص نآ هب مور هن نت َ نیا

 كذب وص قحربخ ص ۱ ۰ ناغص باییگ مروخم

 . یمسا هکریسرپ هدزارش || .راکب ینیدنل ۲

 ف وصاب وک هکردراکس رب هدنب ال و ناتسهقكارا ۷ ۰

 قلوا مفاد ییهکرکج هلفلوا بلاج یراشوق قجرغیم
 سوماق ) ۰ شرلربل ۲ ندرلرب قازوا هل دافتعا



 | نبع هدهدن راش وماق م ج اس و هد مطاق ناهرب

 مار رصع هینس تره .ا ردروطسم تاور

 هاما ¢ بهذلا ج ورم » یدوعسم ندنرلخز وم

 كحهدبا باح ی راشوق قحرغص هدهدرا ییدزاب

 طقف . رو دنا ثحم ندهاسفا رب < دی تیام ۳

 هکرکچ یرلیروس یجریفص هدنتاور كن یدوعسم
 أ چ د وعدم هشلتق

 ررر ےسج هدارک مور هلتقو ایوک

 قج ر غض ندهسدعم 2 از یامکح ۰ یا

 راو یدبعم نابه

 روصو هرزوآ قلوا مسلط بور دای یروص یشوق
 هدنبعم مول هنسیه . راشعا مضو هتنرب رب كدبعم

 اکی هراوک هام.ترووص راش وک قحرفض هتلفا اا

 یرلهناد نور CEES قرهلوا عج

 هددبعم ۰« شعا رارقار هاروا یکر دیا عده هده

 هدرعم بونا وط یرلهادو رلتاهر نالوا 27

 لاصحتسا هللا برق و غاب نوتنز نالوا یتوژل

 هضرات ییاتفح ییدروک" هغر وک ن شعا ودا

 لش ید یلافارخ شدوقوا < ییدتشنا هدنسارا

 «شتامرحاق یهافاو هد ىلج ال وا رش ع ایس ندا

 بصن هنثرزوا وتس دعمر هدامور تل یدوعسم

 ثشاط ییربنح هدلوساتسا یدنفا E ییدتا

 قرهلوا هالاس تمذر كراشوق « شمردنوق هنشاب

 ا سس د راک لوساتشا هدیرلتوتز یرکد را

 ترفاسم ندیوطو هلا وروس ےسوم مس وم كروط

 لق هلح کبد ندلحم ر a ضرا « ی راکدتا

 هغل زاب و هغالخبف هدلراشوق یک نانا < یراکدهلبا

 راید راید * یرکدسا بآ لیدبت ۰ یراکدنتک
 رب سعلوا قیقدن و قیقح هدیعیبط خیرات یرلکدزک

 یساغوغ هدلراش وق یک تانأویح نوت هغ ظیفاللسم

 تاهریدلوا بونال ت «یتمالوا قرلنالوا زجاع ندننایح

 یعیبط هدنلاع ناّریح كاذک كعا نعیع هلئا رد ۱

 قجینص هدوا هکردراو .تیج رب كچهيمهلیدبا ح اضیا
 ۱ كتکلع ند رالحم نالوا فو رعم هد یرلراکس یوص

 كيوص نالی ریتک هدننورد راهشیش هنب رلتیچ ضعب

 هدننشیب هچ رکج وروس « وروس كن رلشوق یجریفص

 ٣ رد یسملوا دا_ةتعأو ْنظ بس هنسهلک هرلاروا

 و هبقیقح تدشانم هدننب یلس تك a | هب داح ۳

 ناب كنراشوق قحرفص . ردهدعق یملو همناد

 - وضخ كملنا بیقعت یرلهکرکچ یترفاسم زمکیدەلا
 ندراک رب نانلو هدناتسهق هلا قعراسم ی هال

 هطباررب ٤ ةبسس توسان هزت یملع هدنن وص ناسل

 . قحرغص هدوص دوهعم . ردلکد دوخ وف هسقشح

 هسا وا دوح وم هصاخ ر كحەدأ و بلح ی راشوق

 ا هدنرعنم كوص وا اغاد دلراشوق و یا

 هع ال وا تبس رب قیقح هدنادیم . یدبا ردا. اضتقا

 ا E دع مسلط ۰ ل

 راو توقو هصاخ 7 هل وا هد وص وا بو شعلو

 ها یلیروتک ھەر ةدبولا ندنراکسب . هکشعا

 هرزوا یتمزیق هکرکچ هلما هبذاج رب هعیبطلا قزف بوک
 . اغ نی د سلط. شع اردا موه هارو! یرلش وققح رغص

 بس وب ةتلا هتسیقلت و روصت هدكرلببس یماع

 كان راش وق یتجریفص هلا ییوص یجرغص . قجهوا
 قیفح ریغ و یرهاظ هدننب یبرفاسم نان وا ناس

 ۱ ۰ هاسور یک هن "شفلو تبسانم-ر لصن نوسلوا

 تگ شا باج یقد رظن تبسانم و هللا قاغا

 لک رک شور وبلا لتلک راشوق و هد نا سم بآ

 . توص و. + هزوک هنغیدنلو برج یراکلنشد
 ۱ لصاح یم ی رکف كلدبا لش هیر هوا هللا رهثبش

 ۰ یراکم ناتو ۰ یک رلوص رکید هکریلبهلوا ؛سلوا

 . هدشفلوو عوضوم هنایاور مقاط رب دولا رارسا
 ۱ تایورص « هاا رارسا وا هدنلق راید راید .كبوص

 . شقلوا ذاا هص وصخ ےسا م بساتتم هلا مر

 21 ت نادا هتک فارعا وص و
 3 زمشردا رآ م زرد ج اتم هقسذ2 قوج كب یرلارو ؟ زده | قجهمالیشالک | هدهلاسم ی + ردتداع رب



 ته یر

 یرهش ل (فراعلا طح یی )هحقدلوا لا هنامولعم

 یش رب زمکیدلس یدمش . زکجهدبا جرد هنیرلهوالع

 قح رغصو یدوح وم تكیاباور زمکیدتا لق هساراو

 . ردیشل و یلدا ذاخما هاسس تراج رب كن وص

 "کا ایوک ۰ هدنص عج مسوم هنس سه

 هداملع یذ « یلکو یوص یقجرفص هللا راشو

 . راک رلمدا مقاط ,

 دیعم هلا هص وصخ مینا سم راهشبش و « ریشال وط

 ی ۳ یو « هبضق هبصق

 یوص قجرفص لباقم اکو . ریلیدیا قیلعت هنیراراود

 ٠ ندفقو «ندیلاها لباقم هنن رله رفس فراصم رات ريتا

 . رلیرو تادناعو هزامهن رایدنک

 < یرلالوا طلسم هرلهکر کج كن رل شوق قحرغص

 جرات ییفیک یرلامهلا بیقعت یرلهقرا كرلنو و

 کید كرلتاویح شب رل رب دناع هب یعیبط
 یلرفاسم هراید ندراید « ی ویهو توادع هرلناوبح

 هکر دیناجما هنرا تلصخ رب ز وکس هدب رلغامد ) رلن ۲

 . ردلوغشم هللا لح یر اسم و نوتب رضاح نف

 لیمکت هشیا هد ما یحاضیا كلاع تادا هک راح ن

 کسا لد همدا لقع ندا هلخادم مک هلا قبحالص

 «شمهلشیا هداز كأ هدرلدل اسم و ها هوق هدرلنامز

 یبوص یتجرفصو ناغرم بآ ی.هلوا ندلییق و هتشیا
 وا به تایاور ندا لوادب یر ندهباوآ مق

 ردشلآ نادم هل روص

 یراکدتا تاور كتیلح الوا « كتیدوعسم

 گاز وام ى خخ کل ها نیا اعقا ور هفا رخیک وا

 .رداکد كسك | هد هتکلعرانالوا لثاق هنتما را و تلریضف

 هکرو رود بودا هظفام الاح یتوق هنایماع داقتعا و

 هدنق رط هدانتتسا ندقلخ توفص « ندساب تلاهح

 لیئز هدنرلهقزا راما قاط رب نایارآ ین رات

 اتق اضق یهنایع كلام ةتدره هللا راهش یسولود

 ۰ OE لاومق نسخ هدر سه ۰ هدقمشالود

 .هدقلا رلهدناعندن راق و دنس رله داب «ندن راب اغاز

 قج1 نمقلخ ؟ یلکد نایاش هسننجا ردق هت هلاح ون

 یرلقدناص یلام یی ام یرلابب قجریغص و هکیزمنشود

 7 هل وا هدوصوا ؟ رارو رب دلود ندهر یر هشبش

 یایرد بود كرت ینعبن» تك وص راشوق هسا وا هصاخ

 ِ رلرولس هشود لبصات هنسهقرزآ تك. ه رطق هدبوقأر

 هکردیببط هسرولوا یلتیاک « لیوط ردق ه یثرب

 لک ةدعاق . رولوا هدایز ردقوا هد قاصاخو توق

 نعي هدنني یروهظ بس كلو هللا لعف ر کردا

 دوح وم هىقىقح تین ا ر ETT لولعم هلا تاغ

 عبنم ر رکید ایو ۰ كنراکس ناتسهق . ردقلوا

 كن وشوق قحریغص هارو لش هرر قازوا كنوص

 بیس هلا لعف ؟ نيستا باما نده یت وعدو بلح

 . قو هل وقعم تبسانم « همقمقح هطباررب چیه هدننیب

 . داو هب طقف

 ردندنفص یرفاسم روط

 هقالخاو تاداع یراشوق قحرغص

 هلاعش هدنرلادتبا زای ۾

 هکلاع فارطا « راردبا ترفاسمو رته یرغود

 كحو تارشلآلتاق رلشوق و ا « راردبا نیقآ

 هنا رشح زمکیدید هک کح « ردندنالاوبح نارودلوا

ceeنعول هکر کح  E IROتم هل |  

 (تعجام هن رلهدام هکر کح < قحرغص ) ردیرلتداع

 هصاخ و نالوا لخو یعسبط كنراشوق قجرغص

 كم افء هبسر عج فرصو یببطربغ ىن رلتداعو

 . ردزتاجریغ

 ترص 2 ع راوص تبنآ اه. يا خرس با

 ریمدو راط راط رف ١ ( شوص ریمد , ریمد

 گر هلب دی زا هدنما وص رلبح شا اب ندنحور با رش هلب |

 ردل ولحم نالوا لصاح

 ك. وص رانساق هرتل رب [۱ ] قر هنل ۲ یبج ( یسنال) 8

 هدنسه دار یاب هددت أ رف یسالعا كا ك رلبح وب ]11

 یایمیکخ رم هکنوچ ) حرم ا بحهرلنو . ریلیدبا لامعا

 بحهلتبسن ه ینا . رلرد ( ردیمسا كريمد هد دق

 يسا )  ) Boule de Nancyردفورعم هلیمات «



 ج۵ س

 یراضحتسا تر وص .ریلقا ر هقبقد اقر هرو وق هنجا

 كنب رلقل هتسخ مدلارقفو زورولخ
 ۰ ریلی دم |

 ۰ ردترابع ندو

 نانا دت فا
 می

 . (ص اح ما مع م ء وص-با .او) سا e تا

 * ز ونهاعا کتک Fo زحعم ` .تفعو الص

 -لدثالم . رک وص e :ف) سا کلم بآ

 ( یوص لا رق فو وص «هاشداب

 ین ( ۸۲6 nitrique ( رخا توز ضماح

 ( ۵ كب ردب رولق هل ا صااخ باز

ga ( chlorhydripueهکر دیطولم ۍحور زوط  

Eو رو اق . ردكلام هنسهصاخ لغ را  

 ییدلرب ویفل یهاشداپ كرلن دعەینعب(نداعكلم) هدعدق

 یان کلم با ةفاضالاب ید هروک ذم طواخم نوجا

 ءالط تا هعیامو . ردشلر و

 هدط ولخ ون ار کس (تعجامهرلهدامون ) ریلی دیآ رعت

 یروط خبطم و یرح علم هنبرپ كيرديرولف :دیسآ

 صم خب

 2 رس ىت
 هدهرق با « رربآ

 lg (Chlordydrate de dammoniac) لايو

 یلم تا .ردیا ارحا یر ا نتع هکر او دما اا

 نوت .. ردبیذم رب ىلتمبق كى. نوجا نویایمک

 3 هال ه de ندا تموأقم هس رد ات كياضماح

 باذم لاحرد هدنجما یلم.با یرلن:دعم مون دالل اب

 FEK هدنرلهناخراک نیاسرو و تغابص . رولوا.

 لا هرزوا كا لیکشت یناکم یال ایو اأ

 ند اعم ةفاک ییدتا هاذاو لح كلم بآ . رلیدا

 برع . ردیآ تسرت هد لاح دورولق هللا طولخ ون

 و قرلوا هعفد كلبا ( را ) یزپش رک اتکا

 تماس« اک واک را تو و

 كردیا هوالع قاینومآ حلم رادقمرب هازت عا توزآ

 . یدیآ رودنا کم هلتروص ود طول یلم بآ

 (ایض - بان .وص-_پآ .اف) سا تا و بآ

 .قاب هاتو بآ : وم نالوا هدماسجا و ایشا ؛ینا رابیکهد رق

 ِ ۳و « توارظب 4 تفاطل .: .اعسوت بس
(EERا هر باتو یا  aN 

 : . ىجا لم
 اا : ضف رو : التم س

 ۳ هدنسهشوکیه ثککلم  یاود ردنمالا احا

SE۱ تشباق داد نا  

 *  هدیضف عبط .مبط ضيف باتوبآ یدیالوا :اک ذ
 . یروهال ثالم داوس قرفتسم هضبف یدردیا

 دد كل دع

 3 فدارتم ؛ ردهفطع ےس ر باتو بآ نجف

 ۳ ک ۲ نوا ییدلوا فوظعم هندارتم
  رهدیسکیآ هدارو يس هلک بات هل | بآ هکن وح «ردا

 «شفلآ ندوصقأر یر . ردكع دقلقال رای« رده انعم

 اح او تاساعنا «ندنق رب كىوص

 ۶ تارا رح مین ر كا یرکید “سوا هراعتسا

 ٠ :ردشادیا سابتقا ندونزپ ؛«ندیتاراپرپ کیدلیا رسن
 رضاع یەک م "هک بایو با هر وک هرلانعمو هتشيا

 . ردربع رت هموط ندرصنع کیا ندهمب را

 : كناملس

 تسیبآ اره موت كانقرع راسخر شب

 هجاوخ

 تسینبآ نیا تشه باترک اردیشروخ ٌةشچ

  قرهلوا هانعمنیع یر ره ندنرلهلک باتوبآ هدنتب

  لرت كنس | هکروید نعاش قمی . ردشلدبا مچ
 اک درد قز یا كيا هدنناب كتغان

 یا تو اما ردراو.یات ( كشنوک ) كدشروخ

 . ردقو وک

 :BRT E مه بآ مه هدارو هتشیا

 ۰ کیاوت ..رویلب اللوق هدنسانعم یلراپ . روا « وتر

 Fae مسج ہدنت ر وص هک هکر هل | یج نم بیکر ترب هلک

 ترک توق تاب ام یجهدا هداذا كن هاکوب هدلاح

 ۰ . رولوا لصاح

 E .هدننیا یرلانعم كنب را هاک بات هلا با

  كضرا 9 اسمش کردزهاظو مرص ردقوا هقالعو

 ۲ یردامتیم لاخ دیشروخ نج ؛ سموا ه هش هنآ



 تا 4 تب 7

 ید هبا قرهلوا یبکع كوو + ردشلدا د اجا

 بارشا ینانعم وا و هد E 9 . ریلتن د بات

 : ردشموهلب

 ندهرد مکیدروک روت یو

 . شلواقر قر یراحشاو بآ

 هقراب هعشا نالوا رداص نداض مبانم هدتعیبط

 برع هکرولوا مسج مھ ردقوا هلا رل وص کهدنزو ر

 : كنب یعاش

 را تک جاج زلا قر

 سالا لک اشنو اهماشتف
  : 4 aEرا یر کیک ۱۳

 ةققح یمربیا یئآ ندبات « یا ندنآ یگ ییدید
 هدهاشم هدرش مرج یا كهام زر . رولوا لکشم

 وا . زردیا اشاع هدهدنجا بآ یک زیکیدلبا

 ةدام . ساوا دوجوکی بات لا بآ هکهدنروسص

 وا ندنر رب هک یک ردشلا لولح ههدحاو

 ۰ گستر هد اب ۴ هدبآ یا . نکسرویف

 هدنغالب همشج یا كندلارصن هحاوخ . نکسرولو

 لصا . ردیاخ دهاش ر هاب ههقالع و یسهمروک

 ییدشلر هدننهذ كنندفا هحاوخ یلاخ نو هللا
 داحنا هجملوا بات هلا بآ هدهدنرظن كزمهاج یک

 ندا یع هر وص ندسمش یک كنو هن .ردشغ |

 یداحا نیع . ردا دیلو ساسحا نیع هدیسهعشا

 هدیا قیرفت ندا ۱ هدنمسورس . رايا بارشا

 یبهرظنموا زکه سیارولوا كجهدیاقی رفت . زکسیمریلبب
 قافتا و یهدناساسحا هتشيا , زکسرازو لاحرد

 با هکلب . ددشمهلا باما ییانعم داحا هدرا هک

 و ای ردشلک ندبات بنآ او ند بآ

 .اقتشا لوصا هب ونعم تنراقم ةهظفل تبسانم یهدنرل

 ( تعجام هنسهدام بای ) ددا تلالد هتارق هجهبق

 *ییاعم تبسانمو نالوا هجر انعم قبقح كیا هلا بآ

 هکر دنوجما كنو هتشيا + ردا قفاوت هدهدیرله زاجم

 هزوک كراحط س لقیصمو الج ندیا سکع یایض
 « كماسجا « هنناراسکناو تاساکعنا یئاض نابراچ

 ۰ نوسلوا ناوبح « نوسلوا تان « نوسلوا داج

 ریبعت باتو بآ ابو بات « بآ هدهنرلتا راپ یعیبط
 هروک هنانعموا به یک یورپآ < نسحب ات .راردیا

 نالوا فارغ لاق هدهحرد و انعم . ردلمعتسم

 تبسنو فصو هدهناکرحو لاعفا ضعب « هادوجوم

 9 هتن . ریلی دیا

 قلود ردشمهللا انحا كادع بایو 1

 دیدن كادع ور هو .RE كنكلم

 تا  بآ ).. رولیروک لامعتسا تروصو هدنتپ

 ( تعجام هنیرلهدام
 قبرط ندنسانعم قلقالراب و وتر بات و بآ

 قالطا هدهنساک ذ و اض كنهذ هلا هبش و زا

 یایشاوناولا راز وک. ردندهب زاجمتاقالطا هک ردشهلوا

 نایدتریصب یک ینیدلوا جاتحهسمشیایض نوح كمر وک

 «هلقع رون نوجما كملس هر وکی ا قیاقح هدیز وک بلق
 كعد یفلت دا نهذ «ح وضو .ردفوقومهنهذ ءاض

 : نزوک نا ربع هکردنوجا كن هتشيا ؟ یلکد

 داق و نهد قرهلوا فصو هنهذ نالوا زر د اردا

 AS يا هامس كنهذ وتر تح . راردیا ریبعت

 قلت یک یسهب یهاظ تمالع 2 رظن تقد « كیاو-دذ و

 هشت روش د تان هال رو ها نو نالوا

 هراتس تفاتبم » یدنمشوهز شرس یالاب : كلرعاش

 « نهد هکر دندانعمو آهن .زد ا تداہشاکو یی .یدنلب

 N ضد شعوا هل OE هک اردا یافص

 نا گل نیس شم

 هد یضنف عبط مبط ضیف باتو بآ یدیالوا

 یر وهال كلم داوس قرغتسم هضف یدردا

 هنانک ندداقو عبط « نداک ذ وترب باتو بآ هدنتی

 . رولوا

 . هوج . دنرف . رف ؛ قیر . ییافدارتم بس
 ۰ 1 تیعجنا ربع هنسهداموص ) . وص . رن

 03و ا ر شا هباد و با

 قزر . وص كجهجما « كك ا كجهس نالوا ردقم



 و I ریلس رس هنادو با A موسقە

 ( تا E GA دی لا ETE دن

 ) اوه سک والات ءا ( سا | وه و تا

 ترابع ندشداىح كنا وه ۳ ندنتفاطل  ل وص

 یاج و یجرفم هلو اعاد : هبملقا تلاح نالوا

 ؟ ردیما زفا ور هلو یساوهوبآ نامریه "+ انکلد

 اوهو با :یتکریو ضيف كغاربوط || . ىف س

 ب للاخ» 4 یک ندک احو هل وا

 نت زا تانعیط دل وم 0 هک كیامدق ا

 EE كاوه هل ا بآ ندهعرا رصانع ناكل ا دع

 یس اشخبض وف رس 3 هاو وا همدآ تاحو هم ومک

 اععاو ید رظن یر ندع دق

۰ 1 
 تىق اع «هداس د تاح

 . یدیا شما بلج

 لوذمكا اوه هلا تا هدنادیا

 لوصا ؛ ردندهمر ز ال دا ود ِء ندهتعبط ۱ لماوع

 انشا نالوا راکرد یمهیعیبط تیط و م هتهح رھ هب ابح

 ء
 GR 0 تم را مقاوم هدهبابح هبعننط لاوخا .ددند

 بل 6 هددس ر Als ندا نیمعت هدا ز كا ییس هک

 1 .ردا و وهبآ نالوا ضف بحوم هدا زا هداع و

 1 هد بط اع هکر د نم ه هنس تارثا و كناوهو

 Fag هنس انجم :هرعك ةرعطق نعي سوسن

 ییطارشو فاصرا . كە ملا تقبقح | ۰. ریلی دا

 نو ندا نییعت

 مزون هب انعم کسا هدافا . كنسهم کس هاک | وه و بآ

 یربآ یربآ : كناوه هليا با نالوا لخاد هد هاکوت

 بآ الوا ؛ ندرظن ٌهطق و . رودیا اضتقا یاضیا

 . زرهتسیا كما لیلح ی رلهلک اوه انا
 .هدیا ثحم هل رابتعا .یرثأت هتحع ندبآ هدارو

 تایفکو فاصوا زمفح ها زا هدبآ ندتیح و زکج

 ردرلن وش

 ۰ قلوا

 رب ارت لا قارا ؛رضم هت بولوا صلاخ وض یی توفص (۱)

 ندهمانحأ دا وم ندا لالخا ییس هم طاارش د تب وص

 ی رغونط ندیغوط یر ا ا و قلوا 4 8

 موج رد ) ردهب هندن تب وضع ٤ رد هنسهمل ۳ ته كند

 ( تعحاص هنسهدام هحصلاظفح

 بیطت یهقاذ نکیآ حا قلوا راوکشوخ (۲)

 ۰ قلوا ذی ذل ف كع |

 هسح : كبو .ردییاجما رم كىوص هصاخوت

 هلن رابتعا و هنس هفاممد ء ردنآ قلع هنذل ن

 . رولوا مجار هب دب تک

 یرظن.ییمالرا قوزو یکنر كوص «كنر (۳)

 رد اچ ارش ظ هظحم

 سصلاخ ؛ردرا و تبسانم

 هدننب یلوفص هللا کنر كیوص .

 فاش وص رار هللا كنررب
 3 اف رط رب ایض ندنجا . ردللوا قارو

 رانا لغزدنهژر نةما ةعشا ( تفانش )

 و ی تلط ۰( تفار )۰ ردل«هردعا
 . زدهدنکازوک +

 هل رابتعا كاا ه وصر زاح یت

 ردح ور طش « رصب

 6 ج واو هتش |

 ا با بآ هدیسراق

 ردیف آ لدتعف « "قلوا نایرحشوخ (۶)

 IG رب ارزو
 زدلاملو نیعم هلی فیطل یانحا یلایرج طخ رار

 . ردررسن ور ۰ بیطن ي رظن هد یری ان كيوب

 قجهردالشوخ یهسمال ییرارح هد (۵)

 GI هر هند هدكنو . قلوا فیطل هدنروص

 ۱ , ردراکرد 23

 : وا وص قاحص ندیا ناعس قردل وا یعیمط ن 3

 3 ةد راکر د ییسبط رب هنس هشت ارت د

 هانم اودو بآ نالوا فراصتم یر ندهوا

 تا . ردلکد دوصقم راوص عونا و

 ا فاش درفم بآ کددنس بکس ع ةلکا وهو تآ هتشآ

 ّس یک زمک کی دا" نا یر نادیراقو . ردو ینانعم

 شب هدنسانعم با نالوا یلزح رب تن هک هک وب

  لماوع یک ان ؟ ترارح ر



 رد دنم دە

 هدنب وغص تك وص هکن وسح ۰ ردلخاد هدیبکر تو

 ۹ )حس ۳
 ںو ود 6 ینادقا ب د ر ومس ETE جدیت یافت 3

 كون كلل هدكنسهمارت تعط كرار یشیدشالو 8
 را وص نا کو و قار 0 فام ۰ ردرا و لحد %

 هل ےہ مانزلتسا یتداج كارت کک
 ۰ ردراکرد قیحالص هب اع و وشن 4 هك هدكرارت ۹

 و وشن هتفاعو تح تا زمخر دن و هدنشش هلع ما

 , كء د رو دا هدب ز ی هیعیط لماوع نالوا مداخ ها

 نالوا ءزح یجنکیآ دعك مع هک اوه و لا

 رولوا .ك لیلح سانعم كشريعت اوه
 یغدلوا هد لاحم یتسانعم كلا « ید هدنو كەسيا

 ۱ جک زاد هو تب ارعش

 « كحهدیا لاکشا ین كناوه توفص (۱)

 هکر دیس الوا صااخ ن ددا وم كج هلبا لالخاباع و تابح

 حدی |

 قم زا رڪ کز . توفص

 هن رل هدام سفت اوه ) ردو زمگیدد اوه فاص

 ی

 هاوه كسشءاض یدنر كناوه . كئر (۲)

 ندنراسکناو ندنساکعنا هدنجما یتاثیطاوه «ندنل واح

 داوم ندا با رشاو هداعا ی راکنر یدنک هاوهو

 كناوه هروک هلاوحا سو و ؛ ردا تاو ندهقلم
 هقیمب قب كناوه- یا +« ىا میوستم کو

 هد ینلقأ رب قلا اشا هتک كاوه لراک زور

 .ردنایاش هرظن. هدایز تك. هدشحم وش زمکیدتنا "ماود"

 و ساسکعنا كنانض هدنما یاقبط اوه قلقا

 هدقلقارب هاوه رب قبجا . رولوا لصاح ندنراسکنا ۰

 طع ردق یجهلسهدا هطاحا كارارظن هجا ماضنا "

 رکنر فطل هلوا لوک هل وا هد اوه

 یرر هللا رلدیشچ ابر رظن هعون هعون « رولوا

 تیپ

 حاولا و هکرایغس هدن ر وص بسانتم ردق وا هنن رزوآ"

 تكناض هدنجلا اوه 4 نم وط رلزوک هداتشام یاس

 « یلانولت انوک انوک | یسلج كيار هقشب ندرانو .

 یتبدلوا مزال

 هب هج رد وا ناو كلر كر

 ندنررب یاس هلا اوه ۰ یاوه هلا ابض هکر راو

 ی رارظن سعاش « تکی شوک هدایس زیمهدیآ قرف

 < ردكیاض رکن ر لزوک وا ندا روخسو نوتفم

 هل وصح ندنحازتا نسح كناوه هلا ايض ؛ردكنأ وه

 یلاحو كلاس « كناوه !ردكنايس هعید رظانم نالک

 ار هکر دنوجا كيوب ردملقا ےلقا n هس أ

 1 ز ردیا هدافا هدولل | ملقا سا وهو نا

 كلر هسیا دیفم ددقه هند تک ی وفص كنا وه

 قفاع كس , ردشخبحرف هجردوا هحور يرو

 ینیدلوا طومهنطادن كحور

 صاشیرا وه رب فاصا

 یا هسارولوا

 هق دنا و رطضم حد 2

 تا کج هیمهدنا نیم یک

 هز هب هنایح ظ ضد كنا وهرب لیکو

 رلیدا ردقت لاحرد
 ۱ ۱ ۱ 7 ی
 ارفاور هايبر فطل « هاوهر قا رو قحا

EEامف 6 دز  

 as دم

 یلابق هدلاح کیدا ش۶ خ رفوحور هلق امس رب

 هکنوچ . ررو هصغ «یدنقبص هحور داسر قوزو

 هده اسار قوزو « هاوه رب

 قار ء اوهر ٽتققح زردا ریدعت

۱ 
 ء۱ وه زر

 رول شبا را جود هدا وهرب رادارض وا

 نادر حا كحهلس هدا نارس هداضف صرظن

 تن قحلوا لئاح هتنارس و كن رظن ِ رولو

 ر لاق . ردلکد هدنجما نارحرب كحهرو یدنقص

 هرل هعنام قحهتلار اط ین رظن «قفا 3 سا هدآ وه

 بولوزوا راولی زو بولرکح ا داعندنغی دلوا فداصم

 قسضت هکرولاق بوناقط « رولیزا

 Eo RT هل | ۵ ردكء د

 فل اخ هتعیبط . ردندنساضتقا قعط كحور كعا

 یابق 3 كوب هتشیا ۰

 روش و ۳۷ ۴

 مسن

eر۹س تولحا  
 - ۰ تم

 راقص یجور لاحیه

 ز اوهر قار و Ee ۰ ردنا قضت یز اوهر

 ء .نلپا )رم د

 ِ ردترا رهن لگ هک زریلس اوه ترا رج )3



 را رخ كلا وه نتوما كم ۴ صق ھاو ت اح م

 لو ته درا ح کیا وه ی مرال وا
 س

fس 1 ف ©  

 درل هدارظت"هرارح- ترك رب

 اوه رب لدتم < :زدلادتعا هج زا رح كناوه هدقرت

 یا
 ۷ ین

 وه نالواهدنصزا ۳۰ لتا ۱۰ نرارح ةرد

 اتص را رتالادتعا كتا وه

 هل صداه طر وصرت عطا کور 2 اض ۱۳ 1 2

 یعبدوا لمساو اط

 رت ر سوح هدهحوز هلا

 رها ا جا

 رارح یرکق « راسو یح « راتخوا قو
 : 7 1 ع

 هدیسوسو تیوطر هحرد تلاوه

 ۰ ررب دلت

 .ترعش ()

 تور
> ۱ ۲ ۳۹ 

 (تعحآ + هدا ) رعلم د | رع عفا ف عسل تسوسو
 - 5 E دون ۲۲ مک

 کا
 ال رده . 3
7 

E Eی  

1 ۳ ۳ . ¬ 

 ندس_ظتهطق نس تح هلعءاس . ردمولعم زمتداوا

 کرح (ه)
 .تکرح لاح «نوکسلا : رلهلدا هظحالم م

iجا لا لو  

 روک
< : 

 راو اب « راک زور هد عال هل وه ك حتم 2
 سا ۳ - أ

۰ 

 ان ۱ ی دی بس 1 | ۱ ۱ ¬
 راکت ست هد یس هست تارت تح هر ر دا 5 سس

 ۲ ۱. ® ۳۹ ۱ ۱ يو ۱
 4 هل لس اطر نامز رعد ۱. 4۵ رز ! وه ِ ردلکد

 ریت ا-وس هدوجو هلوا قاص رلاوه هلو ۔راصراص
 اشاد نام هکرولوا ي قصت یقت « را

 مک دو سصهلشیا ءردنک ار

 ی وح و هدر ۶ رع رز ولت هرز وط

nm 

 هروط .ص ەل | دلج «

 ٣ 2ھ
۲۶ O E 

- _ 

 لدش قبح فتح یرملوا یداع لاح

 نیش 2 رس ی زا 3 لمالوا یقایعوا هزاراک رور

 رردا رعسعت ست ها وهرب 4 وع و دلها

 یاخق یهدتعرصم « داپوت مست یبسا » د

 . ردا رم هيا

 تا و

 سس سه

 شلوا عوضوم هرلملع یربا یر هروک ۱

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 رربو كلهزات هدم توق هاج .ردفو دمو

 be ج <" راتح وا

 ۸ ا درب قلع هع وت ود

 ۰ ردخ وب هد مشخ

 دی ۲

 ک TE [ قم وا

 ی توت یک ک رک انجم ییدتنا هدفا كن

 الت یرهث 4 ردا تم ىع تر

ES . 

 اج .اتکلد یاو یمرقع هلون اعاد

 ارقا حور هلو یساوهوبآ نامزرح
 - تغ هو هد

 یهدنسدصت

 ۶۸ قه ھی

 او الل ت وش كلوساتسا قا
 و ےک را6 راب كمدآ
 جت : اا

 چکر برا اوهوب
 رم. روزت وک وتو ج وضو هد رب

 1 | تا ید س لک | وهو تآ

 ب یعنک ترم قص.« یرهوا درفم

 4 ءهحط تنکح

 رطلع یک یعیط یا فارق ۰ یوادت نق
  هترثعدام اوه < وص ) . ددراد احدم

 1 هک اوهو با تح یهدارو
 - مقاوم كناومو با هکرداضم ییدبلا
 یطعاسراو قلعت هاعو تاج ةت
 631ق  ردتراع نععالمل و لاما
 ۱ دادو نا هداومو با تقاتلو
 . شا هصالحو ج ىس
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 ھت کج ےل سعد ترا نت 0 is تک ج تنم ینوغد
- 

 -= r س -

 = هک سل را یتل وت هکر بل اتحد یه ۱ دا ید بت ےک -

 یخ ج و CC ۹ و تا تب هک ےک
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 ۹ - و وے = ۔ عف ےک
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 -اموقوط شاق موهلابیتلجاموقوط نعي یجسن ابآ

 هشاق عون وب هیفام مه . ريلیباص یسهبعش رب كنفلیج
 . ردلکد قو هدیلاعرغو تاصوصخ شعب صوصخم

 کو (۱) : ردراو هلماعم ترد هدنلاحعا ایا

 قاي لزغ نم كمرک أ کو (۲) . كعا هیت
 كکود (:) ۰ (جسن) قموقوط (۳) ۰ (لازتغا)
 . كمي د دوخاب

 كع دل ا هب کو - كما هیت [۷ ۴ کو الوا
 - كد قعوق هلاح رب اهم ةغلآ یتروص لو ی

 قماقس کو (۱) ۰ ردترابع ندهآ تالماعم هکرد

 کو (د) . قمالتریا یون (2) ..كمرس (ت)
 کو (و) . ا رفد کو (ه) . كمکلس
 ندهیبنجا داوم نا .دصقم ندقماقس کو . قمارط

 ردتم هل | رهط

 قم وروق هجم الوق ینرلهچراپ كوب نالوا پوط پوط
 كاپ قرەجا یرلهحراب وا نوچ ا

 راکوتا «یمالتربا یو .ردقعاب هنرزوارکش قبخو

 ا .یسافدا و .العا

 یغاشا رلابا هکردقوت تحاح هناس . ردكعا ی

 قرهربیا هلا رلقمرپ كى دیو ؛ریلسای ندیغاب سنج

 . ردقمراقج یراهدام ا نالوا یک هدنجگآ
 یتسازجا هصامابو كامردیکیرلزوط «كمکلیس کو
 کو . ردیهلماع« كکود هللا كنکد نوجما قم

 یرلقاب وط نالاق هدنما هسیا دصقم یهدقمارط

 یفالا «كمزوخ

 ندنآ هکدلدیا ذمو دب رت لو دو قالا كعو

 . رولوا لکم قوح ییامعا لزنع

 . ریلیدیا ریبعت نکیآ هدنتسو كناوح كوب [۱]

 . ردهلفج یسهجشع هک رارید یغاب ارکوص ندقدلقرق
 هدنن زوهنع هلفح » هدنف رعت كنهلفح هدس وماق کهن

 شىلقزق

 ردماص و ءا

 دا وه ی

 ا ندقداقس تام رج یو

 او لاد او هربرب

 سج و ندقدور وق

 .ردكمەلىأ دیدم و هب وس كل زود

 یاس « رونلوا ریبعت . یاس هکرونند هکوت

 و ینالوط ناق ندقارط .تمرک أ کو اا
 تا ناخد لازغم هدهجرع كيا ا ی رب هععق

 1 . ریلیرمتک هتلاح لزح,+ ریلی رک هلا یسهطساو

 ۳ اقا ا بیا هكر هر نانوقوط
 . رد هحنل قو

 مرلهلکوت ) جاغزآ و شزا رلسا یو رللزغ و الا
 هرکوص ندقدنلوا مظتن و بیئرت قرەلوا ( تعجارص

 . رونق وط هدرلهاکتسد

 قمتیصنخبن شاق ارکوص ندقدنقوط اب ايار

 یابآ . رولکقد هدنما وص نوجا كا میکحو

 .ریلسالل وق قاقوط یداعاب نوجا كکود هدنجما وص

 اشنا رلخرح ,نالبرب و یاب كندو یبالوط اا دوخاب

 رب یلوقاش اساسا یرلبالوط ۲ .
 ر ندیا رود هللا ییایرح كیوص هدنفارطا روح

 ینیدل۲ ندخرحو ناروک یتمدخ قاق وط هلا خرچ

 سا حح ناشود هغاشا و ناقلاق یراقو ًاقاعتم هلبا تک

Thetaریلی دی ا  

 نالبراقج ندهاکتسد . ردترابع ندجاغآرب قفا

 نیقای هنب رانکك ب وص راق یغیدنل و كمال وطیرلهتفا اب
 هن رزو| شاطرب هک و و زودیرزوآ هدنجما وصوهدربرب

 هکدنود بونالوط هللا یسیدنقا كوصو « رونوق

 اب هلهجو و كرهشا ًاقاعتم هننرزوا هتفاب یناقوط

 ( فلک ود
CT E ATTىىن کو  

 یدنک هشاق ای هیچ ندقدلوا قوط « ندقدشقص

 هسیا ریل هت ښا كلرو كنررب یربغ ندننول یبیط

 و وا یقوفصهردنجنعب تباهنو.رینایو هکنر وا هدلاحوت

 هدنلکشپوط هصیقهصیت «كر هلب بک ند(تعجا سه هلو )
 كذب زاب وطاب هرونلواقوس هت راحت و تعانص رول رود

 . :نمک ینوشزآ
 یکیظعا مسق.كناجوسنم ابا

HAFزادیا . 
 Di نمکی ذد 1 :رلیدبا جب

 رب تیاهن «.ردزآ
 تک هم

 ین دقبج ET یغیدنقو هط

 ۱ د وب هتک اخ تفت
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 FE 2 نکیح 2 روطو .«كازید < نیماق هدنک ۲۹

 تکباع “كلب ۰ نولاتناب « هج « یددخ < نادماج

 . رونلوا لامعا یلروحنای « طواق < وطلاب
 ۳2 روت ا

 < یسەدر وبق اضع هکلبخ هم شود نداا هش""

 . رونلوا لامعا یغد راش یک یزو همشود

 نوعا كلود ابا ( .سم :سا ) ی الو 8

 -- . اب ) بالوط عون رب نالیای هدنرلا رحم وص
 ۷ هنسهدام

 ّك
 ( ۹۲۵6م ) رفکس هدناتسرام ال را مچ

 تک یسل اھا : یاو هدتلخاد و

 تاح وسام ەدە. رد( ۰ )قرهلواهدنهذم نولاق

 0 . ردراو یرلوص نداعم « یرلهقراف

Giusepja Cesare JLTناسا رس ااا ۷  

 هد ( تون هتاوم ورهک ) مدنی دالبم خراب ۱۸۳۸

 . ردشلوا هد( احبسر ) هد ۱۹۱۰ شوط

 تیرح هدایاتبا هکیدبا هدرات ۱۸۵۹ كدام
 هجرت .لعاض تقوی دالا یداج لالا و

 هدنتمدخ فب کک هد یراوس یىلارق اندراس |

 هدایت یرب ًارابتعا ندخمرات وب هتب .یذیا رویناو "
 نوش . روبلشاب هلالتخا تاکرح مد تىلا رق یوات 1

 هتکلم و «كمردشلر قرهلوا تاود ر ییایلاشا

 كنايلاتا «یرکف كملنا نيم أ لالقتسا و تیرخ
 . یدیا رویلو جاوز هنوک ندنوک یرللما یئدحو
 ۸01 م ناس هکردیراشتناوع وشك رکفوب هتشيآ

 لالتخا و مايق: نایالطاپ هدنسهداب همرالاب هدرا |
 .روربنطو فورعم و روپشم كتقو . یدتبا باجا 2

 راک ادف لا كالالقتساو تدحو ال اتاو « ندنرل

 هدتصرف ییدرلکب كن ( یدلابیراغ ) ندنرلنام رهق
 ودرا. رب كچوک, + .یذلاسراغ لاجزد یدیاو ۱

 هدهولج هدنجم زات 8:۸ نام فدا

 ۱۰۰۸ قجنآ یرادقم كنطو بینک كچ وکو نانالبوط

 اا نر

 ا ا یم

 هدهالق ةئفو ال ابا نوت طقف یدا ترابع نا

 تروک و( اب ) .هجرت بحاص [۱] یدال

 هارتشا .هتسهبرام لالقتسا و تیرح الاتبا هدودرا

 هدهزا ردق هترات ۱۸۱۸ ندتحرات ۸٩ .یدتا

 کا میم ندکد تا ماود هنلصح هدننوفل اراد ازب هن

 هدنسب راح (اةهز ). .یدلراص هجالسرا رکتهد ۹

 و ویدرتسوک قل راک |دف ك و هد كم هلا هظفاحم یب وطرب

 لاب هنسهبلادام رکسع تعاحش قرهلوا ییافاکمثتسام

 هردبا كادموح هلساح یشراق هننطو (0) .یدلوا

 هعفادم هللا نیس یتسهینطو لاما « ,یتسهیسایس راکفا

 تاسدا ؛یدبا رویلنیاهلادصقم نیعهدیملق نکی ارلیا

 هوا کهن.« ,یدبآ رب ویز ا فیفا ابشاو
 ۸ با نم ندهتش ریمارم « ندروفص شب هدنجا

 . یدک ها را کک

 (هزناف) الوایدنل و لوغشم هدهلا س یردت ( ابا )

 ههل ةيلسوم )۷ هت ك يق هه

 ندنراثآ . یدەلبا ماود  هنتافیل ات + .یدلوا للعم

 کتجنک هلبا « یتیم هجیک رب كيب یرفازوک :
 یرفس راکس ییدربتک هدوجو هرزوا قتلوا ص وصخ
 .. ردیرلب اتک بتکمو

 ۱۹۱۰ یهرود هنس للا كن رفس رلکس

 نانلواارچا هللا هلیسوو یدبا شما لولح هدنخرات

 قبفركن (یدلابداغ) هدهنا رورینطو تالافتحا و ےساےم

 رهظم هناهظعت لناش بیدا رابتخاو نالوا یحاصو

 . یدلوا لئان هدهغلن ابعا . ردشلوا

 ناک ه دننیغ لاشك هدیک و ف هدناتسنان وبا س 3

 لارق (صوغرا) یرهشو ًارظن هتاور . ردرهشر

 دوخای « یتاهیهدندبعم(نولولا). ردشعا ان (سابا)
 ندا ناد نارا . یدا رویم ها یسهنکهم

 نامز ییدتیا الیتسا یرلارو دوخای ( سخرس )
 هب هس رح تاک ر ح ییدهلبا ارحا كن ودراوب ۱ |

 . رونلوا ریبعت یرفس زاکس هدنخشرات ایل اتیا



 ج0

 زو غ1 ی هنقا درسا دارت یرپع نوک ذل اها

 هنهطا ون هلترن هرلنا . ردرلتشغا ت روه هننسهطا

 یاب ) . ددشلرتو هد ین (یخم) هتنا (سا)
 ۶ (؛تعتعا نم هتسهدام

 راظخا

 (:ریشدزا ) .ندنراوادمکع .عدق نارا هنس هنر

 یداعم ه( ۸۲۱۵267۵8 ).یان رشددا هدهسبا سشلزاب

 (آ) و « ندی رفس هعفد یجنکیآ هناتسنانو بولوا
 ( م165 ) كراو یتهللا تبار ین یهش

 سخرس قلخ و لغوا کیا راد دا ی راکدید

 کیدل ا طبض كت رلخرات مع خب اعقاو . ردلوا
 ی (268) كرلنایو | ظن هسرف" كرام هللس

 ( یخ ویل ):.هد:مالعالا.سوماق  دس

 هدهتسا رذنا باتجما ي قلوا كا شدوا

 . ردیک_زمکیدید مزب تقیقح

 نود رنادم را )نام E نوفاش تان

 اوب یلکیدنو هک ) ك( لارق نالوا یردارب نناق
 یتتکسو قد هشت وکح را دا ۲ یتا بقلم هدنال

 قنطلس هللا هدافتسا ندنایصعو مایق ندبا روهظ هلیبس
 نے هدنس4 دانم هنس ٠١٤١١ كردا بصغو طض

 ندیلاظء راک ینا تم وکح دارت هنسپوا وشلوا لات

 ندنلا یموکح هلوا هاسعا ناصع یاها یالوط

 یجنچوا روطاربعا نانلو یسیماخ (ریب) ینلسینیدآ ۲
 .ردشهلوا ملخ .هدنمرات ۱۰4 4 ندنفرط (یرثاه)

 :شع رتل وا نسیدنک (رن) | کو صندلخ .آر ظنهتاور

 ی-لوا . بولغمو مزه هده رام یخد هدتناور رب

 : .:شمهلا تا .ككرت (تبزوا

 . رلابپ . یھ ھل بنا سما

 لوضا :نالک لوا؛ندندنک هدنینا لستات كمآ رب

 كرەبد ... نالف ییا تالف نیا :نالف نا هک یسهبیرق
 لضفا/ لضفا عزک نا مع رک وا : رلیدیا:ظبضو رک. ذ
 , کر ت ابا رل ایخا-:یدهلا دج دج ه هداز

 نم هبهدسب لوصا ها دادجاو هلوصا نالوا نم

 و | فور عم هد نچ یسهلبق و موق .یدنک كمدا و

 هک اما م

 . ) :. یسن .لوصا .نالوا طوبضم

 رد یوا: یبسن هب هنکما و هل ارقو 1

 هجرت  رارد بونم هب ةتنکما  یمنک 0

peهب هبسرق لوپمندبسن  ةلسلس ءابآ  

 رب رعت هه دعب لوما ۳3 یشدسا وا قالطا

 ۱ ۱ 1 بهدم

 نوا ۶ :تفالسا یامدق؛رلنلک كلبآ : <

oF Reیس :نیدءاپآ  

 -نامقن بو كرش : مدرید ۰ نورلناوا نیم
 یناه « ندندا رفا موق و نطو || . ترکف قیفوت

 < نوبلوا هبیرواوا تونىنمەەللاع

 نع ماعد ی رللالح او تکو شبعا وق ,:فالسا ءرلتل وا

 نا ؟هدهرب فالساوءایآ ندا راوتسا هنرزوا رفظو

 ةتاراسو كالفا < تاساو للع | .یلدا نودبع

 مراشم به ونعم ء ا < رلدشنم || هب ولع با

 یر 6 ال (EA قیر

 سا ٤ ( رازاباب ) هتنقآ « هاحور یاسود ||

 || ۰ ( رلنارطم ء < .رلدبل و هرتم «رلسویتس )

 ۲ ۰ ۶ لا ك ءبآ یار هنابمر
 4 ها رمصل

 : هب وغل تاک رت تا

 نا نيل و سزا ءا :. ةبحالطصا چاک ا

 . نیلضانم هاب د قلعا مایا نتنیک- ءایآ < هب ومع

 ۶ قحا نمای :یاغیاوتم

 هک ابا کن :هنسااب تانابابدج ۰ ابابا کرد ماعم
 للمجتما قرلوا مج ال هلک وب هدلاح ید دهب هاد هد نعل

 هلاح هدنسن ةلساس یعیه هت رق ,لوصاءابا هدرب دقت یغب نل وا

E او 

 م رلیدا.ریتعت هابانالو قآزوا هدینآٌةلسلس
 :(.تعجا مس هرل هک ) دالوا . ء انا :یلاباقم ےک



 (ندنیراغو ای: نغ) رم : سا واک 2
 هدب هد زا رصانع ۳ ۰ ریس ۵ هکالفاو ثادایس

 هدنحالطصا کو و . رونلوا ریبت هیلفس تاهم

 و ورا ردهتسانعم باسا و للغ Es ا

 كدالوا هتققح ءابا ۳ رلر رد دنلب نارد ودام

 ەدە دق ةفسلفەد هب ولععایآ 1 یا دلو تشم هتواد

Eهنعولطو ر وهظ تان هه کا عیاقو كلا تو ون  

 2 ردشقلوا هر تلف

 نایدابآ همو + همهارب صوصخاب دع دو ایفا یراق
 (تعجارم هش رل هدام نهر « نایدابآ ) هدنرابهاذم

 دس وف وة یا و .یدا داقتعارب نیهلوا لوتق

 . ددشغا "لافتنا_هداتسهقسلف برع هنینکع نانو

 ندنرللولدم كن راریبعت هیلفس تاهماو ه ولع ءایآ هتشیا

 تاپ ول لتا زارع و ایکح هل هحو شدوا دانتسم

 نسهلأسم یمابترا های رط تیلولعهو تیع كنابلفسو
 نیل اندرا وا خد مک: ی

 تا رابس نعل ردلکد لئاق هدهلسلعت طقف رار وبا رانا

 . رزغا دانسا تلع تردق هدلاع تدا هک الفا و

 یتمملکیتم ,ثللسبم ی هدیاب و تك .رضح نداتملع مالعا

 ۱ ردشعرا مظن هديت | تب
 ليلعتبال طإر : لفسلاپ ول
 تافاضملل رادم رود دق دا

 یر ات كيك و تارابس هدرشب ملاط ناب 3

 تارایس ) هللا موج لها ندیا جارختسا و ادا

 لحد هداند ثدا وح كار اس

 را ا د صاوخو مانع ا

 ۰ راک تاپما رصانعو ءارآ هبهروک ذم

 كن هی | رصن ءابآ . ( صا .رث) سا نییل وس ر ءابا

 (تعحارهنسهدام هس ارن با )رد مان ا ۱

 ندهنارصنءأبا . (صا. رت ) سا ناو اا

 ) تعح | س ەنسەدام هس ارضا ءا برد تحت 3

 ۱ ا داقتعا ۳ ا بارا ) يبا

9۳ 7 

 (ندهنلخو"ءایآ 7 نع ). سما. سا هفلحم ءاا

 هدنح را ۱۳۷۹۰ ۰ هدنماکنه یرسگ لالتخا فا

 و مطو قلعتم هتسهندم تامیظنت كنهسنک تله

 هزلزایاپ ندیا نیع هللا لوبق یتوناق نلیدیا نالعا
 رلتدبا فلخ هدبوشآ نع هنوناق واو ۰. هفلخم ءا

 هده هبقا ندنا ع وجر ندنرلنع  فیلحتل ادعب دوخایو

 . ردشلرب و ییا هفلریغ ءابآ

 . (صا ارت ) سا نیلضانم ءابا اصن ءابآ

 ) تعح | ص هنسهدام هبنا مصن ءا ( یسقر كەس

 مس

 : ندرضعیجنح وا نوا .(صا .رت)سا ها رها ءاا

 «هن هند دن اقع ران و هکردولوسابر ارفف نالک مدقم

 تبلت رخ لا وقاو راکفا نالوا 5 هن ادا و قالخا

 ۰ ردشلوط ربتعمو لوبقم هجتساسیلک
 یت اغیلمت و ماکحاا كن بقاعتم ین ر وهظ كن درب کی = .

 فص رب هرز وا تام هل | لیو اتو ریست «ثاع | نیقلتو له

 1 هد زجالطصا ه لب E RE تان اماع

 ع |هتساملعخ وسو :سدو «نوینابیر هنساملعی وسعند

 ۵ و هش اظ ۰[ ۱ ]رد شلدیارب مایع

 ۰ ھر آر صن : ه املع فتص نمکیدید نوار مر

 لعفل اب هدب رلتو یرتعل هاا كلذک ۰ زراو تسر < ار"

 های هایو ندا اغلا هسناحور روماو [ ۲ ]هند تامدخ

 » اقا یا تانک « ةاروتلا لها ءاملع

[Y۲]تداىع نیک هدرلاساک « هدقلن اتسرخ  

 اکرم نالوا هنساتعم خيش هرلن الوا و وملم هنسا رجا

 ) ا ( هدهحزسنآ رف قرهش 3 ندهبایو

 ار و سسق یداعم كبو و ت ا ریلی دا ریسعت

 هدنهدم سقودو روا هدر انسا فوق رد

 بو ) ساناب ) قرلوا .هنیسانعم اا. هح ور هرلبسسق

 زرین الل وق هدزب هدانعم نیع ,یرلزیبعت و رلربد ( پو )

 ) رر ) هچابوروا ےک وص ندر اوهظ كغلناتسسىتو رپ

 كفلن استورب .یدلاو رصحنم هن رتسایاب كبل وتق یربصآ

 هي ]اچ ندبا ل ومقیتالب دعت ك( رتول ) نالّوا یس

 هنسانعم رظان ابو ( روتساب ) هنسانعم یعار ا

 ۰ سند رستم



 بت ٠ ه

 هتشیآ :ریلیدیا قالطا هده هتتسنک لاجر نالوا بم

 سوپقسپ ( شیشک «سیسف ) ۰ ساپا ۰ هلیسهرص ها
ADهند نورومام قاطوا (نآرطم) دیو هرتم  

 هدنشاب «هدنسراقو كا كارمو . ردندهناحورو
 هالاونا  هدییع.نانسل + هةهنبحاص هاب كوكا نانلوت

 هق رطپ ايو ایاپ نالوا هئسانعم اب هن هکرونلوا ریبن
 نا کهن . ردناونعر شلرو ( كعد ابا هعال )

 هرابع وش زمکیدتا لق هارو ندنسهجرت نودلخ

 كظعا قيرطبو » : وديا قیدصتو دی ات یزعانای
 اراصن هنقاسا نالوا یسالکوو باوت هددالبو فا رطا .

 یو دلاو هللدصق لالجا و مظعت هریسک قیرطپ
 رلسیسقیک یراکدتبا قالطا یتظفل اباب نالوا هنسانعم

 هادا با .هرافتسا نالوا. یرلکو قبرطپ یغد

 هلا نامزو دهع لوط: طقف . یدیا رلردبا باطخ

 زاتماو قرف هلیتج بقلو مسا هدننابم هفقابنا راس

 هلغلوا مقاو تاواسم هدلالحاو مطعا و بو الاق قاب

 ۵ ورلقره نالوا زیر اب هده ردنکسا

 ىز و قرف هدىقلو مسا ندەققاتسا

 اب الاونا ہدرع ناسل نوجا لکت كمیظعت  ےسا صو

 صسیصخت هسظعا نر یمسا ال نالوا هنسانعم

 تر لپ

 قب رطب ویدنل وا منم قالطا ههفقاسا بونلوا نیو

 هدرصم راید یروهظ یادتاو ییعو عضو هریک

 دیمعااس سيج رج هرزوا قلوا هدنتقو یور لقره

 هکرولبروک هتشيا « < ردح رصمو روطسم هدنخ راب

 نالوارومأم ه هماقایئدابع مسارص هدرلاسیاکو هعموص
 هب اقا مدح و ZE هلا ءدب ندرلسیسقو ندرا زاباب

 هدهساحور راد ر رار هلقلوا رادتحالص

 تراظن هنر وماوا نانو هدنشاب كتعاج نالوانک اس
 كا تدرارصن تنامو هرلدنل و هرتمو سوپقسپ ندا

 قرهلوا عج و با هتسهلج هبهجمراو ها زا و

 ایا “سانار ناد . ردلمعتسمو فراعتم یری ابا

 باب یتعب ردیا هدافا یانعم نبع هدیرلهلک قب رطپ

 ل ( هتسانعم رظای لصا نع ) سویقبب .. ددكمد

 تراظنو مایق هتعاج روما ( ندهدلب ريم ) دلو هرتم
 ۶ یک رازاباب هسقو . ردرل.سا شلرپو هلب رابتعا

 ۱۳4 یا ما هیرادلوبهرتمو راسویفپ
 تل منیک هیا نالوا یدرنم + یسلک ءاآ ا قزد
 بهذمو هند. تايعج نالوا شغا لکشت هدنلاع

 «نییعوسپءاپآ ریلیدبا ریبعت ًاعیسوت هدهنلاجر یراقاجوا
 BEGET یک ینیدلوا هدنرابیکرت نو را زال الآ

 ۱ مع هیوسیع تاید|:ییحالطصا بیر  هنارصن
 . ردق «یدالیم نرق یجنچوا نوا ندننامر نو راوح

 و لونقم هدهساتسرخ داقع یرلرئاو نالک

 1 ضصیصخ ههحبسم باتک < ه ها رصن یاملع نالوا

 : ردشفلوا

 : ندننافل ومورات ۲ «ندنلا وحا مارت كن هسا رصنءابآ

 هدنح الطصا ساک هدهنسههعش یسینک خرا ندا ت

 ۱ .ردیشرب  یسیکیاو . رلیر و یاب تاتا او ابا رلع

 2 دبا ج نتف رخ ًاتھءابآ

 : رردنا قیرفت هفنص پوا ییهنارصن ءا

Péres apostoliques julguر <l 

 Péres apologétiques نیلضانم ءاآ

Péres écclésiastiqué 

Eندرلن 1 و نالوا رصاعم هن و را وح نسل وسر  

  هدرلن و یک نو راوح .ردهسآ رصن ی ندآ سد ملعت

 ۱ ردرلشع | تمدخ همسعو رشن یفلنایتسرخ
 مس

 : ردرلن وش نیل وسر ءا

 . Barnabas سابات راب

 ` Clément نامهلق

- ‘Hérmas سامزه 

 | Ignace (سوطانغا) سانغا

 . Policarpe  پراقبل وپ

 Décnys سی هد

 . نوا ندنرنصع یجنکیآ كدالیم نویسبنک ءابآ

rT TTS RTE 

 3 هما تانایآ « ندنیمدقتم ءایآ هصاخ اب ءایآ

sna myo 
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 ناتسور : ردهنا رصن ءان نالوا لماع هر زوآ نت

 رغ تلا هلنا رضع یجنکیآ ق هسک هان سال ۲

 را ردبا متن هب هما رضن ءا ندا رووظ و تو

 راهتشا هلب راغل “نالوا شاد هند هصااب رتا
 شیب 3 ردراشقیا

 ءارسا « هنونو ییههوسع تناید « نیلضانم ءا

 : ندیا هعفادم هلیرللق یشراق هبهنسالف « هن وبل

 دقت رلهلاسر هراروطاربعا هدنفح یغاضف تینا رصا

 یراقدزاب كرلتوب + ردهحبسم باشک نلوا ندیا

St( ۸ مولمعتمه ) هلاضن تاباتک «  

 . رلیدیا ردع ۱

 3 داد هدنجما نیلضانم ءان

 : ردترابع ندهن 1

 تاوذ رلن دیا رامتش

Saint jusin 

Quadrat 

 (سون ابتسوژ) نیتسوژنس

 ( یس ر, ككنساسیلک هن۲) ارداق
 ۸۸۳۱۵۱116 ۵۵ (ییهت1) دیتسپ ر

 Ariston نیر"

 ۵ Melitpn ( زقسا دراس) نّوتلل هم نس

 Apollinaire كنساسیاکس با و 3رهه) رتل ویا

 رتل وب . یریدم 9
Tatien نەس 

Athénagore روغان ۲ 

Saint. Théophil- e: 

Hermius ننونننه 

HD Eaهدب دادم مصع ۳۹  

 ی یحبس لند هد ( 4م 010816 ) هلاضن ر یا

 هدنتفص هفساف AC رظن ملاعق ندننهعیطلاقوق" اشم :

 ر روندا هعفادم قرهلوا "

 ه(نین ون ۲)یتتمروطا را (سون ابنتسوژ)ندنیلضانم
 (هرلیلامور) هنموقمور «هب ( خویش سلم ) واتس

 كحیسم نید هدهیلاضن هعطق کیا "یقیدزاب ال + ۱

 رلسارصن «یفیدلوا نده اط رش ل اعفا هد یکتا 13

 .یدنا-

 و ید ر ویلب دیادع ترا, ندکم هل ادا دعاه هو امس

= E 

 هقشاب ندقدالوا رضم هتم وکح هخل ز وطار |

 : زومش اهن هاا ی رلقدلوا رنوط و نبيع هادنع

 نوا نیدربندیا روبظ یکی ےس هیبت ملغ بس
 هروک هنماکعا و لوصا « كغا هدلا ییهیمومع ةي
 یروهظ كتيارصن .ردیثرب یعیبط كب كمدللا هرادا

 نوه ا یاب ارچا هد دزوا هم و ,ةيرت هلن
 هذرارصع كلبا كن هنارصت ءابا ٩. یدلوا ترابپء

 یراکفاو كلام یهداب و كهحبسه یاملع نشت
 هطم ىج دا هیموح هسر ؟ یدنا هد کس هل

 . ردلکد طقاس ندتها ققد كرلەدام و ندن رظن

 هدیرصع. شب كلا كدالم هسارص ءابا نکن وج

 يح « رلیدنا یرلرظاب ۰ یرلریدم كن هحبسم ةر

 هبموم ةي ردق ه زی امزیات

 E a E هییم E | هی زد
 3 روی دا ماود هدهظفام یتدش تار ۳ هداالاح

 رکف نالوا راد ههیمومع ةن رت كلهن وسیع ا

 هسرت كرانوب ل ج اضیاو دیک ین کل

 هسرت < ین راک د هلا قلت ندرظن هش هن یبهیمذآ

 ترد هک ان؛مزال كمل ی راکدرلکب هحیتنه ندملعت و

 شلدا لیست و دادعا یریوننو نیب هلیقح كشح
 نلیدا دغا لانا فده هدشیا رب هکنوج .نوسلوا

 نوجما كنا لصاح یدصقم و هسزمنلس اغ دصقم

 و ردقت هلشال كطئاسو و بایسا نانلوا رابتخا
 ۰ رولوا لکشم یک اردا

 ۶ ۳۹ ۰ مس “ ۰ ۰ ۰ ی

 هحسم هس ر دصفم ندهس دا هس رتهدندنعهسا رصن ءانآ

 نداطسو نو رق

 وا ندهعا

 تایحلواندیشرهیموفن هسیا هی رتو هجرلن ا

 ندنسوق اشک لواب لوا هدشمان هدنا E اهن اح

 كا تلاخد هتيارضن ییعا كم رک ه یرجا ورک هو

 كن هسا زن ءابآ_ هلتمج ید اوا ضرف نکم هلطرش

 هدنشاب 2 اق - یمدآ ۰ هیفوقح ةر یراکدعنا ر ونصت

 هل وق قیارصن 1 هکم رک هباسباک - نوساوا هسز ولوا ۱

 و طقف . یدبا لکو یش ر هقشاب ندقمهلرضاح



 بس ۱ ۰ KR س سس

 | فداطت هتالکنه هدکمللا قیطت هلافطا ىة حمر

 یوا رویشوا

 2 را وح 0 لکد نکم كما

 فو رفا «یرلقداشاب هدنجمآ یرلنو هدنملهو هر

 رصح هت ارن دا دعا

 « هنتشیعم تادا كتهمود تعم یرلقدناو

 < كاملا مازلا هد قتهح قمردضتلا هتنرشاغم

 نوحما لافطا اعقاو ,یدیا یضتقم قمر دنلو هدانتعا-

 باخ توالوا لاق كنا ككا ندنتعمج امور

 ۲ ییکسا ندنجما تمجوا هدزلهسالوا
 نا هرات ۲ قفاتشاب هتم

 یدرکف هدنقح یلعت و هش ر كن هنارصت

 ۱ هرز یرلکدتا روصت | تراتع

 ییآ رتصق

 ءان هت شبا یدا

 ندهصالح و

 ید انا ولو

  ۲ 2 ۱ ۰ ۰۱ و ۳۹ ۱ ۴ و ۳۹ ۱

 4 ص نکم a هظفاح یس اس ور ارب هلع وا یحسمو

 ن ۶ بت
 یدتا نیعل دصعقم . یدا زوج یءح 1 یگامحا

 نوجا كمل ها وا |

 رسا دن و صن اسو ی ۱ ۳۹ 3

 لصاو ہهدصقم ول هسا رصت ءا طوف

 بم وخ هل ر وص هب یرلمتا تک.

 ۶ مزال یرللا داسا

 یهلاسم و یدمیش ؟ ید
N NE.و ۱  

 نانو تقو ییدتا روهظ قلناتسرخ « لوا

 رلههاختک كتبا دا « كنمولع « كنتمکح امور و

 نوسدآو هفسالف . یدبا دوجوم يدا 1 یسولوط

 یرلرئاوا رلماعم < رلبسر دم قاطرب نلیدبا بیقلت هایماع

 < ییاها میلعت +

 كران ایتسرح +
 تافنیصم و یراکدرو یتمس

 نویو .یابداو انکح. لوا ندنروهظ كتيارصن
 باجما . كتو ربصن ,., یدپا رباتیک لات : ندنفرط

 ه هذ د ماکحا E هکر دیعط ملعو هر ییدتیا

ETهحسم هست و طقف ٭ قحهلوا قفا ومو  

 یدرلرو دیاریسغ و 2م رش ءرو دوقوا

 ىدا هدنلا كرلنو . رصع قفراعم
 ۰ ید

 نورق ؟ یدنا یمقج هل وآ نام هبت ارح سبر كانهد

 کیدرتک
 هفرط رب هع دق نونف _« همدا-و

 هدوجو كنماک د اتورو یس یاد < كن هقیمع

 هبنکح رانا لتیلکا وا

 زیکل اب ىلا قطا 4 ۳ کوقب

۳ 

|: 

 هلو ةر هجان اینزخ هتشيا.؟ یدا یمقحلت
 3 ريغ تاسداو تایم رده اتمر كو تا و هدنخم راب

 ۱ مو كشینازصن ايو كلبا در کای یهدبم
 هت ديا كاللا فیل ات هلبا :ماکجا .کیدنبا

 هکی درو یا اضتقا ییصفو لج كلل اتو لواب كوا
 AOE شااق ه هارصن ءابا مسااب هدو

 كن هناریصن ابا نشیئپ هدنرلرصع كابا كلن ایت رخ

 لوا, ندا لوبق نیس. ند یر و

  هدرورب هدنملع و هر تم تلنوسدا + تكي هتسالف

 ل ا اا وا تك امورو. نانو .: سموا
 فرو .نوجا. یرلقدنلو ندتفرعم لاحر شەهلا

 . هتنایداو ثاسکح امورو نانو مبطلاب هینارصن ءابآ

  رتراقاب هلتمرح رظن هقراعموا هاتحو .. رلیدما لیام
 ِء ی رام . یدا

 نالوا دوحوم کامن یر وهظ كغلت اس رخ

 یاسیردت 9 ۰ کان هو هفسالف _هدرلهنردم

 یهدایوروا نوکو اتداع هک هل وا . یدنا مساو "تی

 لداعم ر یهدیرلهسردم جی داو مولع

 ۱ < ها وط
 نونف چنا کج یطسو نورق .هسیا تاسیردو

 . ترابع ندنق یدب  نایدبا عج هدنتلا یا هعبس
 : رد توخ هک؛یدیا

 ءانغو قیسوم < تغالب لع ءلدح لع < بدأ لع

 . تثه راج « هسدنهلع ( باسح رلع ) قط را

 و اا اب یک 2 ندنو

 3 -یدا و هدر ه رعشو هس دا

 و یرلکدتا هرادا ,كي هغشالفو نوسدا هشیا

 هد ساغ نا كن هسنارصن اب ۱لب اقم ه هلاعتاسب ودب

 , یدبا رویدبا قلعت هنن رشنو میاعت كغلناتسرخ
 اح دا  یرلشیا . كیا كرو: اذ
 یلکد ترانبع ندکم هلبا میت و مییسوت ا

 .یدتبا میلعت نو را وح تاذلاب یسع ترضخ ؟ یدیا



 سه هر تس ۱

 كمهلا -افتقا هنوراوجح كلم « هیت رثا دنا

 E PS ههغيظوو -. یدا مزال

 هجو نمکیدلیا نیپعت هدیراقوب "اساسا هحیسم هیر
 قالت در زفات یل رواج هب هب واس ثاح یمدآ هلا ۸

 تعاج یی قلوا لخاد ها باک . یدرولیدپآا
 نوجا هجا فل ءابا هتشنا كمهلآ قاحتلا هب ها رصن 1

 هدیراقو- « راز هلفلوا ترابع ندو هر هو
 داحا هدنسل ابرو را رصن ىع هدنسهس ر كبافظا یک ز رهکی دید ۱

 ها زدیم لاوحا كات عج یرلقدنول و ندندا رفا 1

 . یدا مزال هدقعاق هانح نس هس امن طلا رش

 ارجاو بیروت نب هدصقه- لصا كن هبنا رضت هانا

 (ٹسخ هاق) هرلملعهو (سنسخساق) هسلع یراکدلیا

 هدهنسا زب ا تزوص تامساعت وا و (سون هم وخساق) هری

 . یدیاریلیدیا ریه ( امهموخهو.)

 هروک هبیئرت نلیدیا بیوصت هجاسپاک هسیا میلعتو

 ترابع ندکمەما مت ینهاکحاو لوصا. كغلن ابتس رخل

 یدیا

 لوق هغلن اتسرخ ید ملعت نلینید (انهموخ هاق)

 ۹ یدا یرود ناحتماو هب رج عولر نوجا ۱

 هد را هاخ دنمعت تویادنا ا هداسنلک مع و قح

 هیرغود ندیغود مدآ رو « یدا روش وا هرادا

 یردلوا سونهموختاق الوا بوعلوا ل وق هغلن ابتس رخ

 نقلت هسا ر صن ماکحا هنشدنکق رهنل وا ل ونق هملعت راد

 دمعت و ندکدک یرود ه رج و خلع ۰ ریایدنا

 رولوا لخاد هدهعطق تروص هکلسا رصن كار هاب دنآ

 اتداع هدنراشتنا تباد قلن اتسرخ هکر ولیروک .یدا
 . یدننا "یکقیرطرم یک

 هسرت یرکدتسا "ارغا تن ها ءابا هتتشیا

 دام ,یدیا توابع ندنوب یب هم یجنرب تانیطتو*
 ماود هلو نامه هيجي هسرت هدنرصع چوا كلبا.
 یناوعاو دارفا هدنجما تایدعتو ملاظم اسیا: یدتیا"

 طش ... یدیا :روبشیلاچ يدبر هلی وا ی
 تاسیردت یرلکدتا هرادا كنويبدو هفسالف .كتوشو ۱

 كأ رصح رد ني هيحبتم هسرت یشداو هب هلاع

 .. یدبا رویلوا لباق .

 7 « هتیهآ رظن هجن رات

 راد هدلاس.میمرب نوجا هبارصن. ءابآ هدلاحو
 هنرلبتکم هفسالفو نودا تا میسوت زار یمیلعت
 تبوسدع رشن هک رادو هلا تاسیردت ندا ,ماود

 قمشلاح هقنفو و ما ا یا

 یدنا روش و ترابع ندنص وصح

 غ ا ا

 .ارضنءابآ اندک ةدرصع یجنخوا" «یجنکیا" «یرب

 3 د ا اکا ۔ یر کیف کهدیایوت كت هس

 ویر ایا ایا نوا انی لوک هوا
 ثكساس هل وا لا دصقم  هدفیاصت و . زکح هدما

 هرابتعا رظن قرف ق رڪ «لکد .یسهرص راب نوجا

 هد رص عد جوا كليا كداليمەر و + :

 یوم 1

 همسق و هتشيا دشا

 ېد وه هدنفنص ین ر كن ها رصن ءابا نالوا تابح رب

 یجنجوا « یرصنع نانو هدنقاط کیا : یا

 2 فنص ۰ ردلاغ یرصنع امور مور هدنمتسق

  هلئاع هصاخان-هنارصن ءا نالوا توسنم

 هدایز 1 ۳ نالوا ندقانط.یجدکیا نیما تح
 < شلوا لوغیم هلا میلعت نلیاد ,« نمی اف «

 هدرلنامز وا كرلن اتسرخ هدهسارصن ءا مسق یجنح وا

 ةحردو تروص ه هفسالفو هونو ةسرت نالوا یراح
 تانایر هکردرلشعا ناس هعلاطمو رکف یاو هنک ارتشا

 کیا : :قیمعو ثح

 كنابا فنص یجنحواو یکتا لصا نالوا ناباش
 ۰ ردق راب 1و | رآ

 هبرت كروب, دهسا ءاب[۱* غن ا ىج ر

 یانو, نانلا یبهلج كرلرتا یراقدزاب رباد هبەبدالوا

 یپه فروا انہو يرو.سشنلول بیل ات هرززا

 كرلرا و ب ردشلمتک هدوجو هدامورو.ه روس
 ردا حیشرت هتل با ا نبن طه

 "هلاسر- « یطنملقا *هلاسر : ردرلتو هوا

eنو را وح حلس . ردیدلش كنكلوا  

 رشع ثا
 سامه -ةمانلعا ر

 هیلونبافا «ظطا ول
 فزاعم .باتک.

 هراوح نناوق
 و ندبا ثح ندهسا رصن دلت اع هسرت هدایز كا



 ققارت هغافوس یرلدازوت « نیل طاقشا ا ا

 ندنتطسلف تا3 : 7 تكنب راثداع

 یرلدازو كىلەۋر < كرلمای و اوت ناعقبح

 : ژ ولبدنا هنصۆت

 :یدیا A تابعت ف حنیبق ین رلت ذاع قفآ رب هغاقوس

 ًارابتعا ندنراشاب كج و هتیرابلق اج ا

 «هلافطانوحا كلو و كمهلبا اقلا ییسح ( هللا ةفاخم )

 راهچراپ ضعب قدهسدقم .بتک یک یراقدالشاب هملکت
 نادلو 4 هر خ اذ زودنا ۳ یرلغا رب زا

 داغلار سا تلم :"یدآ ون یخد ذوه بآذ هدناب

 تمدخ و اساسا هدهدن رل لب اع لاس رخ یک یغیدلوا

 هدهتات هم 3 روشدیا E ه رلهدل او ملع و هس رت

N eقلردالشا هتنارق هدیرروآ هسدقم  

 | دادعتو اک هدب راقو هصالخ . یدا ندلوصا

 کیدتنا

 یتیهلوا هدرلیدوهب - یس هیر تیادب
 هراس فراعم ج9 4

 مدقم نداصح و ك هدلاح وا هدهسا دنا قوس هناصح

 | تاغن اتسرخ ها هجو ینیدلوادافتسم ندرلرناز

 هلت اع هدنلا وحا

 ُ یدا ید فرص

 . یدرولوا شعا تاک ا ییسهسرت هلئاع

 یایاصو نالوا جردنم و رفق رای ۲ هس

 ا را چی اوك . هرزوا قلوا د ندد

 لح هدهجرد كح هاس هلوا تماخو بحوم یسهحش

 اعاد ۍتاكر حو لاعفا كلافطا : یسمالرتسوک هاسمو

 هکدتا باجما یرهزدننو هدنتاآ دصرتو تقد رظن

 یا ین شا ما های هاو ی
 نوژوایهدامب هراوح نیناوق د . رولیدا نایب

 رو یوودا حرش یدازوا

 ا نوا تاقعو باتع هرلقحوح »

 رو هجالصاو بیدأت هلتدشو فنع یافطا
 یرلن والا یشزدوتدش زککجهدا لامعتسا هدیایوت

 تر چ زا ا شمران روق نکس ر دلوا

 بدا ته رج کک یتیدروب هدنتنکح لاثما نایلش
grیدک یاد  

 سس سس و سسسستتم

 3 سم ادق نیمات خا نیما هلن تازاحو

 | دزانروق ندناغ .یحوژ طقف < تسرکود هلنا كنكذ
 کروز وت درب رب ناغلس ترضح هن . كتر

 ۳۳ ,نموس ی دالزا نایکریس 1 ی

 اکتس تونل رس تقو یو هک و طرق

 ندكمتا برضو ۱۳ نوال ما
 ۱ هني دالوا الو: داخ یخ 2 یدنک ر هک نانقانص

 :. 4  زدر ات انمیحآ

 8 ۴ ٩ رد ما لاقتنا هدهزب - .ایاصو یهداب ون

 ۳ داتا نیہ کم هدزمکلک وک

  كرلردپكرلةدلاو مو مالنا قجاوخ هتش هستن دم
 . یک كنس یا » اجا مالک « یعالک كلبا هماعم

 . یا یروتسد « ~ شعر 6 ی و 4

 ! كدنا

ey ۳ 

 - هشارضت ئابا تفنص ی رب

 هدنملعهس ابو ةر ال هجناب دیا Er پراقل و

 . کا

 رثدونراو یرلیا كي هدباب وب ءابآ نالوا شا رصتت
 ۱  يصعت كايدوم نوا رانو هکنوج . یدا
 ّ ۶ یاس نوناق « ید نوناق هدنرلدنع بولوا قا

 ع 3 ی
  نددوم نالوا نداا فتص و هله

 rs یغادلوا دحاو یش یسه یادم, نوناق

 ۱ ۲ e یهیداو هبل دع < یه د ۳ هد ریلعا و

 راجا گران وب. ىدا رو دا لیکتت هسیردن هلک

 ۱ ۵م وب SG هقشا ندقىتع دهع زکل ابقرف نددوم

 3 ۰ ىدا ترابع ندکلا ناعا هدهجا عل

 ۳ مولع هد دنع هرو دم ءارآ تی

 < موزا نوتب نوتب هلضف ندقدنلوا دع یک
 1 اتک «هده راوح ننا وق 1 یدا وولساص ره اف

 : دحو هنابو مولع هدهنطتملقا ظعا وم < هدفراعم

 اا :هرزوآ قلوا رغم هت هتسح قالخا 3 هب همها

 ایوب هدهنطتلقا ظعاوم"صوصخا . ردشهل وا"

 ؟ردمولعم - ..ردشلاال وق ناسل زا لیدتش كل "

EE OEها ةحرد یی كاصحم هدهع دق  



 بس ٩,6 بس

 ك هدیساحا هرخالاب كياکلم نایدا تابتک | حرش كن هب رع عش دا هداس دا یغعون ندا د 3

 هد رلالرت «هدرلربق هکردنوما كيوب هتشیا . ردروز | تیسانهنوسدا هدزسردو هکیدبا ترابع و

 ردقوا هقالخا رلنالوا ناو هدنجما لیح « رلنایاشاپ | هلیصوصخ ۰ رلرپرو تامولعم راد هثشره کدشود

 هراعشا للصم یرلحنک هیلعءان ردشهالوزو | یعرلشرات كرلنامریق « كرلدوبعم ندهسانوت ریطابسا <

  لکد نده رعش را زکلاب . ردها قوس | .ارتعا كن هنارصن ءانا یدا رلردا فصولو لق

 یایلوا . ردمزال كمهلا زارتحا هدندهبفلف راثآ | تققح هکرلیدتنا سح لاحرد نویبدا یشداف اط

 تکی هناشیدنارود « هناراکطاتحا تاغ لافطا | درلدوعم یر کد | لق ی رل رات هدر اخس زد

 كاردا یتاصارتحانس - یرلحور كن رلقجوچ كردا | قجهيلوا قیفوت لباق هليا ملس لقع ىلاوجا . شک

 رلب تک كحهدبا هضافا هلضاف تاکلم - لوا نده | یلوشوند .«هفسالف تقو وا .ترابع ندراخالیطابا

 هدباب و تح . ردا ته لذب هلیکشتو همرت هلا | رب قچهلوا كنها, مه هلا راکفا ؛قرو نادجو 1

 CHF TR لی تینما لیصح هدایز اهد | هدنیملعتمیدایا هدزوسدا .كغا لید ات لا تروص

 هکر دیمراو تجاح هکههلوس . [۱] ردیمریدنلوا | كدس هبلیا هظفاحم رانا ك (سوصوا) ك (دونزه) |

 تئارق هد رکو. لکد راقجوچ نکلای رھ هاو بتک | تاجیک « هلا تاسو نوب د وفا وا نو

 <, ردا بانتجا ًامطق ندهملاطمو | رلیدشیلایهنلو هبقالخا یایاصو ىزا وتم ا تاماماو
 هد « فراعم باتک » یک « هطنمیلقا ظعاوم » هن ریت تان ها ںی: ریو می رای داوا ین و6

 یاسل كنو هکردق وش ۰ رد لام هلا ایاصو.نئع |, رلبدس|قسطت نش رطه روت .رایدلوا قفومو ليوا

 امکح رلرثا وا هکیدیا رارود یشثراق هبضرتعم مولع هدفراعم باتک الثم . ردلکد یتدش ردقوا
 .ردششلوا فلت هلا تعنصرت هاداتسا تیاغندنفرط ق :راوهدعاسمرب كچوک هلوش هدنقح هنانو تابیداو

 هسرولوا شا لیصح هینانوب فراعم هلیتتو مدآ رب | اسو تات نانلزک هدننل ۲ رلهروت کیدا اوتحا

 زکلای نامز یفیدشوب هد [۲] فالخ هللا نوبت | ,هنافرع نما نالوا دعتسم هلاک الاردا زکلاب
 رس هدما رطختو رک دن یهروک ذم فراعم تقووا ریلس هلوا واک هلاسانش هتک

 شا
E HEEE IEEهر  

 وه ته رب ار یرلکدتا مازتلا هدنقح ییاها میلعت و

 نالواهع ودن رد دوم ۰ ردرل رکف ها حشر ندکلبد

 نویابر همزو ندرابحا « كنهنارصت ءابآ قاط و

 تانک دام نیم هدرلرب دن هنآرهام و طقف

 تاضرع كنل وا ءانآ یهنایو تافنصم نعل ىدا

 . یدمهدا تناص ندننایدعو "

 یب هفسالف هدهدرانو اتو «هدرلربدنو یناّوم ظعاوم

 یرلهطقن ضارتعا یی کی كجهدا جاعزا یوم و

 رتس هنا فرظ ر یهعفاب قیاقح » : یدروباو

 هل روص راحو راع لخم یفرظو صوصخابو «هدكعا
 طابا ء3 ردم اتم ا

 قرهردنوقوا ینا رعش راب ا هرات وخ .رد طی ا ٩

 ا یدوم هدون [۱] ینو و قالخا ا هاچ وا كم | میلعت
 , ردهلداجم هنبرزوا هند للاسم فالخ [۲] | هدقلقجوچ هک اصوصخ « ردکمهلبا_ لالخاو داسفآ

 وصخ یقمردشیراق كابدوه هغلناتسرخ كنه وسيع

Eشاب ررد كندمجا یارغ هضس « یرلتریغ  

 ناملسم نددوه هدتیمالسا لوا رود ینیدلوا راونا

 < رلیدهتسیا كعا دبلش هدلسارسا ی رابحا شلوا



 کد

 هکراپ دنا دنع كمدلتا اقلا هدوهراکفا هدهتمالنا

 هللا قیقدترب هنالاعكب ییهاخد "راکفاوم نفقم یاملع

 تالسارسا ةاماقم لطاب ارظنهقعنم دردنا قّیرغ

 دم رویم لما

  rکیا  eسام ةا ءا 2

 فا و کوس ی زک مش تا یارک داآ تفت
 كفا یتکیا ۲

 ۵ تناسب اتسرخ 3 هدرصع»

 . رده ر ا ۶ صف (ک رس

 ,هلشارسا راکفا یوا

 هدر نکل > زر رو هد اتو وطن تح کاپ

 هو تیل اجا ی وا ندنووهط كغلت اتتسرخ

 هلبس و ۰ شمشیراق ابو رضع < شعا شام

Eدنکسا یاتتکخ هام یدا شمایغوا هل وج . 

 هده زدنکسانالوا لابقادهم هنننرخآ و نوا كن وسار

 تمکحو هفسلف عور تیدوپ با و# ملع هنندموت

 .دنکنا ؟هدرصم كنار صن "هلع ءات 4 شل وا

 یک یهداتزوس « "دو رکف ییدتا فداصت هدر

 FE هللا هسانو ةغبسلف « لكد یلاروآ فرص

 و هدقلنابتسرخ یک كایدوب . یدا رکف رب هقشا

 لم «هفتسلف « یداژوا راچود هلوحم هدتف رعم ےلقآ

 . یدتا

 اد و عن اوا ی
 یدوهیو « ك(نوایب) ندا راهتشا هلبا یف یلیئارسا
 یهبردنکسا ندنیلواءابآ . ریدنوط ینل وصا .كنفوسولیف

 فن یی نیا لهردنکسا سوارفا

 رظن رب هداعااقوف ی( نولس) هرم ابآ ضعب رکید

 E .ردرلشعا قلتو ریدق هلتمرحو میظعت

 IY اا لکد هناخ « هل اع ملعو هنر

 اراصن نیملعتم هرلاصح رادو .یدبا هسردم

 د نیم دیه الات بم رک نو
 , رودا قرت هدنتحش یراظن 2 (فتسا) « رول

 هتیاقر هللا یرهمدم نونو یرلبتکم اراصن قح

 ناسهدب زاقوت ؛یرل هسردمنوش و تقووا : دوبشیاچ

uMدر دنمو دوح وم  

  لوتق:شابقهم الت ونفاراد ابوروا کیدمشیکز کیدتبا
  هیدمافصتم لبا تاسردت تعسو ءهدهح رد كح هدنا

 ۱ رتا :تانتکح تتکس هب ردنکسا هصالخ

 ا اهن د تان زدن هتنارصت -ءابآ نالوا

  قهموبوم"مولع+« كملي دجون نیهیداو هيلع
 مالا ین ر کف كأ ذاا لخدم ههند تاغل#

 ا ف م هکنوج "ید یمیتط هدو . رلیدتا

 هباسیع ېد یزابلق یک زیکیدید تم هنر صت
 نوتفم هبهبضام تا هاو تاک لوا ندهعا طبر

 . نهفتسلف هللا ندا کردن وجا تكنو .  یدا راشملوا

 | هتنریغ كيا قوت ىلقع هلبا لقن < كالا بیا
  نوطالفا نددوپن ةنسالفلوا ندرلن ۲ ًاناذ . رلیدشود

 ۱ هد (نولم) له ردنکسا«ندیا داهتشا له لئارسا

 + ىدا .سشعا راهظا ییریغ و نوجا كابدوپ
 . نلینید هاظم تاصا دوخاب نوبقاور هکردمولعم

 ربا هلبل لدج" لع هدنرلفطنم كنامکح قرف
 0 ..یدیا .لخاد بدا رلعو تغالب رع

 هکیدراردبا رفت هدیه رعش راثآ نویقاور یاهکح

a ENکو و اد ی  rيا ور کی  FESRدم وی  pagی  

۳ 

 3 هقشاب ندنو

 «ك « سوزیموه » ندنزلرعاش نانو . « الو! كليا
  ندناقسطت یه روت لوصا هنراعشا ك « دو زهم»

 1 تی داو هیمکح تانییردت كتقو وا . ردرلن ۲ هن
 ۳ باس Ere مولع ندبا لیکشت

 هعب را مولع ندنایضای ر یک تثیه و
 | زیغیدناص هدیراقو یا رغور سیردن كردا مایضنا

 مولع هدهتسهع وچ ت أنه ء«یدردنا.ارتحا یرلملع ید

 هرارحا یلیصح كرلملع و یدربلپ رب و یاب هعبس

 دی همان نوف نوا یغیدلوا صوصخ

 . یدرلیدیا

 ws نولس یل ردنکسا

 بد وا عماج كيو كردیا مج هدننلا کرتشم مان هبلک

 هدّتأزوتقرلوا دراو ه روت قاقحو لوصف

 ا دیا رویلوت

 كاردا هلبقح ۳ لأم ییدلپا اوتحا تاروت



KRA 

 ت ٩ ۰۷ وس

 ةغسالف « هلیصح ىل هعیس مولع نوجا كمل هدا

 .یدبا دویدوگ موزا کا , هعلاطم ین را كل هیتو
 ار هنناعدمو لا وقا كنو

 در ,یرلهطسفس ندبا قلع ههند لئ اسم

 . یدامزلا یللیصح ل لدج لع نوا كيلو قا دا جا

Eتمکح و لقع کت وجه کا لع  

 ردا اا ریلی ذیا ه داوا a قطن“

 کتوچ . یەت لیصحت تتیهو تابضایر افلا "
 ندنرلساسا تكتهملع یاحا هدهاس و رشب رکق

 لاعفا یک میمعتو درجت نالوا ندتكح ةمزالو

 ب۶ هدر دق یملاغ ماظن « ریشبل ۲ هب هبنهذ داد
 هکارداومف یایکعوزارسا ینیدلوا یوا كنها
 ۱ . دا تک داد
 .هعلاط هس داو هن ريشي رانا نولس هقشاب ندرلنو ۰

 کنوچ .رودا هیصوتو بیوصت هدالواهبنرم هدیسا
 یراکدتا لقن كنارعش یک نوبداو نوبقاور هدو

 رتتسم هدنتح ا رخ یکتا مظن * كرلەناسفا

 ۔ويلیروک .یدیا رویلو هیمکح زومرو هقېع "یناعم
 هناصحم كن هان فراعم نوجا ثالبد و نول هک

 لثاق هنمورل « لکد دعاسم وکلای ر

 زشت باب نتا هد ری كلا كدالىم هتشيا .

 2 (سوناجروا) ۰ 2(سطنمبلقا) ىلە ردنکسا» ندهما

 یی دن نونو تيك ند رو اقای
 ( سوناجمروا ) . یدنا هدزکص وا هدیزارکیف»

 ندبا :اضتقا نوجما " یک اردا و" مف كنهسدقم بتک

 هکر و د | رکو ص: ندقدیاط :یرلنلع"
 تدا لع ۰ قیسوم ۰« هسسدقه كرافت پف

 و یک یراکدند هدتنقح- تشنه ملع « تغالب رلع

 یضتقمو  نهاظم ردقهن هنا تس هفیسلف رلدل

 ردمزال هحرد وا .هغلن ایتسرخ هدهفسلف لعل

 یه ردنکسا ندهینارصن ءابآ تهنتم نر

 كی.هدنقح لیصح منت كن هینانوب . فراعم سطنمیلقا»

 نیملیصتم رار کتو ءا ددشغبا .مالک غبادا فوچ#

 هسا

  هج راپ و كرب (زک دو شمدلب | لصفو"

 نوجا لافطا هدرصع یختتلا نوا راد

 هضو تضایر «كلهداس هداعلا ق اوف هدتشده» هب ار اصن

 تغرس وضا هدرا ر یفردز ایلیا ی ص .یدیا رو دا

 ربوصت ردق ,هب هجمراو هنباعرف كچ وکلا تكترمث اعهو

 هبرشاغم با

 نایدیا فیل ات
 ا للقا« . :. رد شوا جددو لس هلس هب اتک رب

 ین رل هج اک, | تفایص 6 ناار بث هیات

 ۱1۷1 كب همامحتسا نوحما .ناییش

 س

 . رودپا منف

 یی دقت هدعابسم

 . رولیا هرصوت هلتدش یراسرد قیتسانبج هدلاح

 (نیونام روا)یلهردنکسا ناو هينا رص ءابا كلذ

 رار شان لتربغ«ندرلیماح یلتدشكن های و فراعم یخ د

 | رکوص ند مطلقا ) هده ددنکسا . یدیا .ندن

 نامز یقیملعتم كرتکم ینیدلوا تا هکر

 یا نی هبلط (سوناجم .وا) هکشعا شکت ردقوا هدنجا

 هللا كرت هنواعم رب نیا بتا تفتص قرط رايا همسق

 یسبدنکهنادرک اش نالوا شمل رلبا زا رب هدلیصح

 کتا تلم زاسزد تکو هد هناخعاس رب یرآ

 ه.زوا تام.لکد یعلعم لمات و هنسرد :

 نمای یتیهج:, ۶ سعی ززال م اوو هلی نوبت
 ؛ ردنا هدخاومو دنقنت یل ەف ساف .بهاذم هان روضح

 لغت تایتضایر هنیرلذرت نالوا.یحاص اک ذو .دن اطف

 دادعا هنایکح لیصح یرلنآ هلا هجو و « رد
 «-یتحرکوا عما رفده_لاهاج 7... الی قوت و

 شم رت:وادم مس نمو کتا لنت تاس دا

 ی هسدق» 1 ۵ رااح ولرد و هرزوا قل وا

 (سوناجم ؛وا) . یدارلبوس ییکیدلنا مدرایهک اردا
 و هدنامز یالخا دا کوم د ندکد سا ا ئیش

 یی اوق هجردوا یجاور كرل رکسف

 یک درد شع |

 ماود/ هت هدهسل وا

 . .زدنشهر وس ردق هنّ | 4 ارج

 ندکد سا تقر افم نده ردنکشا (سوناجمرو.)

 سدق هدا رون كرلک ( هبراصق )هماشٌهب رصنق | رکوص

 ۳ یی هممت یاجو تب اب كل رلفق سا هب رصیقو



 بس ۰( لس

 یتهداب هبراصتق هدهناس و هکر دشانآ رنا 2

 شل ؤا یتفرعم ٠ زكرم رب ییترهش كعلتايتسرخ رلتقو وا
 فزةلوا فل اع ه امدق تداع" (سوناج روا ( . یدا

 دانا .یدنا نما هدهعرد"یدنک- نسهلج كرانرد

 هثلعت ئاما هل (طارقوس)"سیردت لوصا ییا هلا

 ندهک | عب كا ملف لوا ندهعا عدز یرب ادیلقت

 | (سوناجمروا) ۰ یا قناوم هتشهدعاق كم روسلوا

 .رتضاس « ردنا تثار یلاهذآ الوا ًاقیفوت هیهدعاق وب

 لخت لع هلا یسهرتص هدعب « رال

 والخا لع دا تنه مع «. هسدنه مع ٴ نایک ملع

۱ 
 رغ
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 یا رد وتوا یرلسرد ِتایهلا لع هری ناتو ندب و

 هب هنای ول تاس داو تنکح هس دمالت هدس ردب ,یاتا

 ردنا هيصون ی رل هع ا هعل اطم guA ا نالو وا راد

 اشتتسا ندهصو و ی دحلم رای ۲ نکلا یدا

 ناسنا :هکیدا رود قردلوا یلقح كساء یدبا رلیا

 وا هسا »رول نی ندامکح

 . رولوا شلاق KHE 2 ر رضم تقو

 یانمکج یکن نوختا

 ةفاک هدکل رب هلا ی ذیمالت ًاقفوت, هلوق هتد یک

 یاوص .هلا قیقدت یربا ی یهفسلف .بهاذم

 ۱ ءا فتا و هنآر كتسرب

 كيون

 : رد لما هسا اقم لعوقوا

 مع راند (نارو") .

 نا هکدتسا رد تار تنفس هل ول. فرعی

 یدیا ردآ قیرفندنشاطخ چ

 + ندنسهطقن )یه هتیاسآ :!شعا.زدنا نق هدتح

 راتا ات وقوف هیس ااه ر چ كتب دعك ن دخ اج ته

 لاو هلن رلفتتسا مماط رب قح * شعا قوچ كب:
 قازوا نوجا تامرک هنمیلعت ةقلح ۰ كمهلکد یزیهش "

 یذیمالت ل(سوناجروا) .شعارلریلک بوقلاق ندولربا

 رشن هدنرلرهش هچلشاب تلت الو ېن رلرکف كنار ول
 . یدلوا فقسا.هدرلاروا هدیغوح . نلیدتا

 بج :هدقتاهذا ارت ملا ::بولق- هی ارض *
 ساتضیا هلی رط هب روت ینهتسدقم» کو ناسا,

 قلف بهذم رب اعون یهینارصت ةلوا دناقع»كردبا

 اج ھت اق هدالت اعاي یرلهند

 اود هدهنب رلبتکم نو دا

 ارد .هتراتکم نوسو یعدالوا نانتسرخ_
sS 2 ۳ 

 ےن پټ ایرذ؛ ندا یک نامز نامر یتا. عنه

 ا زب یکی دیتی نیاحاو لوصا یدنک قوجا:

 .ةسراتم عاملا غ ترتر نایدلتا غا روا هنلکش
 EG كوب هل هداب ردنکس ۱ . یدالاو

 ۲۳ هوا هنسهچردیا رظنت ییهسطنیلقا

 ی اقأ)ردق «هجردرب رو اقاو .یدبا رویلو
 ۲ ع طقف « رلیدرو یرل (ناجمروا)

 ندارم ءرآ

 ۱ دهد
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 و بساکم یرلکچ هاس هد ا 4 ولس سییسکمشود

 1 قید دصن نموز هده رشب تایسانم تي هم دا

 وقر ۰4 هیکحو هی دا تالسخ كن هند تالصح

 فك (سونايل وتر ) 1 ,دلوا

 هيدا ةبرت هنیرکف كنهنارصن لافطا هروک
 لوچ  یدیا روپدیا باجبا كم عیدوت هنویبد
 ا كولس هنفنص نودا نوجا اراصن تاذو

 ۱۳ ۱ یی ھه یبا روا رز زوج ًاعطق

 ای تیم هدیدالیم رصع وا كلا .هتشپا

 ۱۳ ۲ 5 ا وف ر كن هنارصناآ

 ر كناراصت .دالوا ..یدلدیا
 لوا هدنلاوصا س

 سرخ دیار لکنوپ,..یدرویلوا یراج هدرلبتکم
 هننو نوجما كما لیصحم مولءعو تابدا یرلقجوچ

 رام .:.یدیا رلرودیا . م

 با ماود_هنویننو سرادم ۰ یلیصح
 ۰ n »۰ یدیا تسبرس هدنوجا رلن ایتس رخ

 .. یدهلبا" كاردا هدنجما لاج وب یدالیم

 صدر
 اڪ

 EE کیدنبا تح 11۳9۴ : ی

 رد شن | فارتعا ینخ

 حاضیا یر ندیراقو

 و تاوان

 ۳ هدرصع .یجنشبو, ی درد

 ۱ نالوا یسبرسو لالقتسا لئا هدرصع
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 کوبا حب .یدیا ,لوم امك .یبمهلبا امت اب ۳ ا ۴

 کک كنيكر عمو نوینو اعقاو .یدال وا هل

 ںتاکم طقف . یدل وا منم نییآو ه

 ذاا تدشو رجز رادار چیه , هنهل ۰

E.يلتف هښو فراعم ك + ید یا  

 هدندرلن ایتس رخ , هدرصع ی رگ درد لد 5

 ey یدلوا :زلندبا بابا يک

 نالوا یضتقم یسا رجا نوجا كك هنب دا دع نوي

 ا و و

 .یدیا شمالاق تیروبحم کا ب نیاز هب هین و میس

 ندنرظن هطقق تشو ی هع دق یا رعش هبناررضن : 3

 کما حاضیا ندنرظن ةطقن تمکح رکفرب کی ل
 یجندزد یریمدق كا كننويبدا اراضت . لیدال

 وغهرغ) ی .(ادناین), نونا رص ما ناو ٤

 ( زاووریما نس ) و (لیساب نس ) هلا )ا

 . :دندنلاجر یتکم سوناجمروا هد. وا دارن وب

 مفادمو رادف رط هنوتو فداعم هدرصع یجندرد

 ار نق رم دہ اد 35 ا حس سس تا

 و ( سور وغەرغ ) هدنىنچما  هینارصن ءابآ نا
 . ردناب اش E هدایز كأ هدیدالاسیم ره

jدنس اس ر تک كن وس دا ) سوير وغەرغ  

eدقع هیمص تاییسانم هللا اطخو  

 هب های تاسداو مولع نوجا كو. . یدیا .ش

 نک هدرتا رب . یفیدزاب . یدبا راد Ry دا

 رلن ابتسرخ راز هلا فارتعاو تاتا یو و

 هنا ر صم ییقح كا كارتشا هب هاون فر نو ِ

 ظعو هداتسنالک ر قح زدشلا ی ب

 یهنانو تاس داو مولعیشراق هتعاجرب د

 : ردشع د هل وش دادن داش

 ر كوي نوجا مزا هاوي تاس داو زر

 4 ان اش اما کهدنماع هاو فراعم . رد ت

 . ردزسقح هن نوسلوا هسیا رولوا قوچ ر ادق

 < ندرلمدآ ابق ماطر رلندیا ریقحم ینایبداو تایمک

 یرلقد اب وا ند رالهح ۰ ردیرابع ندرلهسک زمتامو ۱

 لیهاج یک رلنوا  هدسکره هرات«

 د و۹

 تایکچ 4 ی هسایو فراعم هک دیا راک 4

 ندنوس داو هفسالف هسا رسن 1 ندا ماز را یلوش و

 < شەش د لس راپ اج لرش ا لوس

 "بابرا ورک هعا اطم و اتص ۽ یقسمدقتم را

 1 هب اج قراعم و نوجا ټو . رلیدنا ندنامولع»

 ك دارم طقف ¿

 ۰ 2 مس < ۰

 فراعم دكت أ هسا رسصت ءا | نشا هدب را رصع كب |

 رل ر ودیا هعفا دم ىش راق هنس رل مص ا

 طقف ید لکد تست زا هدیرلتمشد هاو

 هب اس ركي نوسدا ۰ هفسالف . یدروبلوا رل اب

  رلن و ی دالوا زولخ هجا رل رو دنا ما ود

 یدیا رلرو ردنوک دارج دیس ادیت دخ راکم

 هت رز وا هسآ رصضن ءاب ۱ . کت هفسالف «كت وب دا هکر دق وش

CF;نالوا مصاخ هبه ابو فراعم ۳ یغیدلوا  

O Eیدوف هتناتبرذب  .كنوس دا  

 ضمب رنو . ردشل ۋا

 هدنلناقم دادعتسا ییدتا شخ هامز کف تی مصن

 هدتشش راق هفع تاصارتعا

 رسم ۰ «

 هلی هد دح یا را هد راعشا ریرسقل «هدهس دا تأاسب ردن

 «رلشلوا روح هتسا.رحا تاددحم و تاحالضا بیسانتم

 "نالوا یی لا .یرلهناتقا ,تانماتضا ؛نامز یا

 تعیبط راع كردیا لب و ۳ 2 ۹۰ روت یه ر همت دا
 داحما هعونتم تحایم یللبو ولردوا داع هقالخا لعو

 E ردراشلا

 كن هنارصن هاب ضمب نک یرلسا هدیراقو یجاور
 ی احصو تبا
 قلن اتسررخ e روا

 نت 2 نو نیب هدهسیا شع |

 روداب بصع لاحو قره الباق یملظ

 ۱ . ردشمروس ینمکح

 "هلخادم كليا كغلن اتسرخ هدنهلع هسانو فراعم

 ماودك هسا و فداعم هدقلن اتس رخ

 یراحردق رصع ترد یا ه دنس هب اس

 هدافتسا یک ندفر اعموا

 تل اھح ر

 ردق هات

 یل اع تینا

 هج راب راقنلی دنا دقعهدنسب دالسم را ۳۹۸ یسه رهق

 ِ ردشمالشاب هلل را رق تان او یس و دنس

 ء1 نانل 9 هدنماع هر ای و مولع كله از ےن

 (نتسوکوا نس) ندنناکر ا یمیاسیاک نہال یسلت دش كا



 تی سس
 تغالت ملع < بذآ ملغ هه کتک ما ۳ رو

 شفا راهظا تنحم هدازكم هرعش « ا تط

 اش لام ۱ک وض ندگدتنا زض دا

 ردشغا درو كرت نوش نوش یراکفا كاعنک

 هد (امور) «لصح هلتحو قاوش زدقوا هادن کلن

 مع یخ دوا شهلا سیردتههزوآ ههزوا هد (نالتم)

 یرلزوس وش ییدتبا دارا نوجا ریفحم یا
 : رذراک ذئ ناناش

 . «مدنا شعا یتلناکرزاب تفال نامزرب هد »

 كن (ورچبج) نکیآ یقسا (هنوی) ینعی (نوپیه)
 هنسیدننک نوجماحاضیتسایرلهچ راپ وک شعب ندنراتآ

 هک کسیمردیآ نظ » :
 س مه ۰ ن وسل وا 3 وغشم ها دلی هل ود فقسارب

 نا وه اتکا تعحخآ نص

 هخرسل رب نانا كلور جنح هد( نوبه) هد م هس هتمشپآ

 . شعد « مامو هلي

 یسودنس هحایراق هکرد ءا هنا اغلا 4 زایایو

 ودنشگا رده یتس هعل اطم تاون و یا اب ه رلغتسا

 «ندقدل وا طقاس ندحا وریلاس داومولعنانو و اور

 هدتدارصت | روش ندکد ادا |مروق یس هو اطف شش ردن

 E a ( ۰ یدردنرآ رک س کی دقق ك اوج

 دع مآو تدسدق ٠ هلا لمج هجری ك ( ماورەژ
 تفرعمو راغ هاب نوجا رلزاپاپو رافتسا « < هفل وا

 هدرصع تلا ء یدالشاب هغ اص ند اعم كع کوا

 داغ رس اتبصل ) راو وعده سگ س ( وتس

 لنآ تاختا هل | ی هلک < یرلاطخ وجو فرص

 دعا وق نیمالک كنهملا فتاه » هدنرذعم ماقم انوکو
 : ا رد « مردا باح ندقع وط عبا هب هس دا

 ! راختفا ؛یللیو أت هن هللا لج

 نسف ( ویره ) نالوا ینقسا شاب (سعر) هب
 كربتو فرش نوجا یغیدلبق یر ندایصحم بئاآوش
 ۰ ا ردا

 «نالیدنا قال و ف تح هدب ارن تعناح

 نانلوا دع ندنرلدرم . یجر - لا كادلن اتر

 6 نع أ استاک ییشیادک رود كهم دق تفرط |
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 اقامت وروگ شوخ ههللا 5 نود هد لس (نایرت وتاش)

 ىدا یشششند ۵ ردزال لو لغات :نوجا
 ۱ . -(سا ذاشلا)

 ندرصع نج دزد عیار كدترلفلوم ایوروا

 رود € ندا التسا ىلع ئاز اقش رخ ناو | رک وعم

 هدنجا ینه ةچس یهیمومع ناهذا ردق ههاشا

 هدکغا تطع ه اسیاک یببس كتلاج نازا بوقيص
 کولا, )زرت وک كارکفزط < رلردنا هخاسم زار

 ةداور وا کتنا هلا هرات تادسقت یرغوط كلا

 ورق لئدبم" كدقلرابراپ ۰" كتتاهج اطسو نورف

 رشن :تفواعمو مونع نالوا مذا ثوروم

 هدنانداو ٠ مولع . رد راب یفیدنا وآ منم یسیاردنو

 گن هلصا را ۲ ۰ كن هع دق تو ترازو فانا روم

 هرات رظن نادیکی هلا یلالد یرلءهالسا سادنا
 ترتفوت :هدایوروا * رانا افداضت هنامز یتیدنلآ

 مولع هکنوچ . ردشلوا ببس ایاک هجیلشاب ه هملع

 ندهقدتع

 E اک هدایز لا هدهحاتفا ثلهاتا رود

 ۱ . ردشهرتتسو

 عام یا تولع كند نیم ند

 ریو دهر قتفرعمو مع مالسا لها هکر دن دنفشم

 Est هلا هلسلح هفیظورپ یک كا بلطو ذخا

 دج € اهدجو اغا اهذخا نموا ةلاح ةنکلا »

 «ردیالیکشت هغیلب تجرب یلاع ردق هن هدباوب ینیرش
 هکردنوجما كن وب . .ردقوب یکم وند: كملع تقنقح

 ق «كنهللقع فراععمو "مول نامزره تیمالسا

 كغلنابتتسرخو « شمرتسوک تبغرو صرح. هنعیسوتو
 هدنپلع هلقع فراعمو مولع هدنرود هننارصت ءابآ

 را رب چه هدقلن السم ندننصعت تر یکتا العا

 اشنا شافرشزعا ردما روهظتنمالسا ردشمهلوروک
 ةرئاد یولع قیقح یمیداوب هدکلاعو راطقا یتیداوا
 تمدخ هدایز كن هدهت راق رت كردا ذخا هتل

 نماجا زونه یره رصع یج درد ردشمەلأ



 درصم «.ثننج  ؛ .كدنه .هکیدبا شماٌما در

 هدرلنامزوآ « شنکتهمالسا هضبقیناکح و مولات 0

 ناسل هیلع نهم , راثآ نالوا .نودمو.د 2
 : یدبا نیو هر لقن مالت

 فراعمومولع هدیرغ هدنتل | یرلهنالهاج بصعت و رک

 نکیآ ,شلک هتسهجرد قلوا سردنمو وع ايک هلق

 قنراممو مولع ایفوت هبهینرد هلیج ماكا رلتاملس
 كا هب هيملع تابقر ۰ تنایصو . ظفح رج لظ

 كت هار صن ءاب | هتشبا

 را وا هشاب ندشا فرش تك ررپا تریغ فرصا ۾

 . یدیاراشغا قرع هفر ام

 همش نر دو مرم دا تق و
 هدنک وا .زوک مولا Ps < تباق ها هر ۳ 3

 ناراکضیغ : ضعب .ندرلفلّوم ابوروا هني نکیا یا

 رمع ترضح هدمالسا حتف كنسهناخبتک هیر کت

 هداعدا " نکیدلدا قارحا . هما 2 (هنعنلایضر)

 ورمع) نالوا رصم اف «ایوک . رارویرتسوک. دار

 كوس ەدە ردنکسا»هکش م ای ه هفت ترش (صاعلان

 هفسلخ ایوک « اياه یرلب اتک ی هدارو راو هن اخبتک ر

 زکیدا قیقدت یرل اتکوا » هدن راب ا وج هد ی رات رضح

 قفاوم. زکیتاب هسیا فلاخ هع رک نآ رف یرلناجردن
 6 زكىقاي هن قو مو هرلنآ نکیآ راو نا رق هسا

 ترضح باوج رب ضقانتمو  زسانعم هلو . شم ن
 نافع ولع ؛یماح هح ردوا ؟ یری هنلوا داتنآ هب 4

 مت سیدقو راز هدخرد كوص ىلع 8 ن 3
 اا ت

 ۹ 1 چیه كمرو ار هل وا هدنماعراع زوج 1

 ! ناترپ و 1
 تابنا ًاتاذ یتذک كرخ وا می حجرات کولاک

 یسقرب كنریهش ةناخبتک هردنکسا ۰ ردتقیا
 مق یک ینیدنلوا .قارحا هدشنامز وصقق ق

 یوسبع نيد قمی كنونو هلا رينا صن هد یسقابتم

 هدنماکنهیرلهب راح « یږلهل دال های و باا

 هلیشت ۲ یناربصن ,بصعت هدنخ را E كدام ىم
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 تاذر نانلوب a ماقم كللح دو

 هست س

 هد(سلدنا) ًارخلإ كن رلن ایتسرخ وار وا جا ۶شب

EEتک حاوی راکت ا ی کت هدنماع یراهب  

 هنماقم یش طب هب ردنکسا تقووا هازوستفرعم

 ر نالوا عاق
 رام ۲ لم هلن وق ندسررخ شن. وا هسیا ران املسم

 . رلریلس هدبا تاهابم هلفرش كعا هظفاحم یی هیملع

 , .ردشا ای هار وش و سا كنینا رصن تا

 كب هسا رتضنءابآ a Ae ب) f ماج 3 ءابا

 zf ¢ ندنلاوحأ مارت تام دقتم 111 هتصاحابو

 نالبر و هنسهبعش ی مرا نالواثحاب ندننافل ومو

 ۱. سخا نم هشتم هسا رصن A ( ردمسا

 مس ۲ 2 مس ِ
 ءا هصاخاو فكها ر صن ءا ن سا اسا

 كحا“ ندنانصمو را ندن زالاح هج ر ثنهدقتم

 هتننهدام هسا رصن ءا )ین هنعش یسینک خرا نالوا

 ( تعحارم

 بست كنار 7( لا .رت) سا دادجاو ءابآ

 دادحا وءانا کی را

 || . مدیا زقهلمبعس دل فرض ی را وا «یدالاق ندم

 ءا رلثل وآ شلک لوا ندزعامز هدنطوو موق و

 و نالوا شلورغو هلباق لرمدادحاو

 . ز لا هظفاحم هل ازعاق

 ۲ را . یس ەدبعإ و 4ہ رق لوصا ندنتح

 هدر یرارب

 ةدلأو 2 هد 22 هلا باب هدا زح قوقح تخسس

 ع ومسم 3 كندادحاو ءا كنق 5 هذح هلا

 دادجاوءابآ .هدارو - هنازح هک الوصا - ردلکد
 ۰ ردلماش هد4ب هاح هما هدلا و یس! وهل و

 مهم ۳ ز بیل نعل ه دهقف لع E تیایتج

 ردع وض وهر

 اقاعتم ایو دک راشم بآ رب تتن هکردمولعم

 ثفاصا کوب صاخما ندا ت از ندر ر

Eهرزوا قلوا ځو کیا هدول هکریلب دیا راع  

 ءا هکر دید ومع بس او لوطلا کش

 اا الم ۾

 ردرتعم

 TA FEES نالوا هدننب اتناو



 .ردلخاد هد لوطلاب تسا نورو

 ەدىل هاك 3 ریلی رتآ همسق ییا هد ل وطلاب بسا

 4 هدد ¢ لغوا

 یلوصا كلوطلاب بسن صاخشا نالک هقدلقج یراقو

 صاخشا نالک هج دلا هغاا و هلا ءد ندصخشزب

 بسن عون یجنکیا . رولوا یعورف كلوطلاب بسن
 ندا اک ندکرتشم بآ رب هکردض لاب تسن "یغد

 ردترابع نیک ارش و .لاصتا ی هدننی كص اخشا هرجا

 مرا نیکی هجوم « را و شادنف « راشلدرف

 . رلرید هکر تبارق هتبسنو . یک بسن یوهدنرا

 رب یرلریبعت ض رعلاب « لوطلاب هدنسهدام بسن نییعت
 هاش رط میز يسن اسلس هکنوح . ردیطخ هبج و

 دیفم لا تاجهاسهدنا هئارا هللا زوک ییهللسو هک 2

 لوما تاج ر نوا تكماطا زار دز ودار
 یونی: لوط :طخرب یغاقا.نیراقوب نوف
 نالوا لخاد هراوج هتارقو . قمهلهرص هدنرزوا

 یاضرع نالیزج قرهلوا دومع هطخوا هلئاع دارفا

 هتشیا . ردشلوا تداع كمرتسوک هدنرزوا رلطخ

 یییدنلوا سابتقا ندنش رط مس ینعب نوجا كنو

 نانلوب هدنرزوا یدومع طخرب هدهقف لع هکردنوچا

 < یدومت بسن ايو لواعلاب بسن هعورفو لوصا
 0 هدهناقلعت و ابرقا نانلو هدنرزوا رلطخ ییاضیعو

 قبرط یدمش .ددشفلوا همست ض رعلاب بسن ەدهققەنب
 « ندنتهج ع ورفو لوصا كل رک كمدا ر هللا مس ر

 EAA SG Fae یی
 قهسل وا كحهدآ جرد هلودحرب یک زمکیدتبا شب رعل

 رب مات ناسآ كب یطبض هیلع ءانب . ریلیروک هلبازوک
 ءا اهقف هتشيا . رولوا شلرتک هدوحو همایهلسلس

 شل زاب هن رزوا یدوم طخ هدهمانهللسو دادحاو

 . ریلیدنا ریبعت انسا هدهنعورف « ردل وصا نالوا

 لو هفغلوت هاي ناب « هغل وشموق راوح [۱]

 هناي نا هدنرزوا یلاضیع طخ رب هکردنوجما كلوب
 هدرا وج ترا رق هلتسانمو هنییسن كنتاقلعت وابرقا نانلو

 . ردشلدیا ریبن

 ۱ و هکردتعتتط یعدلتد دادجاو ءابا هقیقلا

 ۳۳ برود 0ز هللوطلاب بقا ندریبت
 ردیمجهلدح دادجا + يج با ءانآ هکنوج . ردا

  لخاد هدضرعلا بسن یک یاد هح ومع هدر دقت و

 ریلکم زال قلاق جراخ عطا اب ندغ رعت صاخشا نالوا

 عدا نالوا لخاد هدضرعلا تس هسرلنشود

 و هکن وح - ندنفحهلوآ لصتم هدکرتشم با هدلاحره

 یرد كننرلهجومع مه كنساباب مه یدج كمدآ
 یریعتدادجاو ءا ءان هکارتشاو لاصتاو _ردکعد

 هدهمامعا نالوا یدالوا رکید كدجرار هللادحو اا

 هدافآ هلتتسن هصخش ر هدلاحره هدهسلن هدا لیمشت

  Ar eهنر ۳
 وو كلوطلاب بس هددادحا و های هدلاح یمنردنل وا

 ۳اخاو دا فا ك نراك دارفا كبضرملا سن
 ایت,

 ءابآ هدزعاس هکردییم هیانعم ةعسو هتشيا . زامهلوا

 رلیدا قالطا هدهفالسا نالوا ندسن یر دادحاو

 ا قو هده < طش

 ELAS نعل .رددوصقم ىلوصا كاوطلا بسن

 ۱۳ زدم با الضاو

 هده هدو هدلاو الفت هدازح قوقح هکردق طی

 ۱ ۱ . ردلماش

 ۱۳ ۱ ۵ ها لوصا -قوقح

 كن دادحاو ءابآ كمهتم هحنجوم یسالواّةرقفكنسهدام

 هدام یجن 1۲ كروک ذم نوناق هنبولکدع ومسمینداهش
 بولوا نیندادجاو ءال كنبرب ندنمصخ ًارظن هنس

 وتو ار تاذ, نالوا لاج نفع قلاضعا هدهمکح
 موزا كن هنوناف تاجاو هللا هبقالخا تابجاو رلهداموب

 ۱۳ 39۲ ايي هةل تمکح يلا
 قلالدهنیرلع رج هلتروصوت و ینداهش هنېلع یسهدد ابو
 قجلوا مقاو هنیرلبل یک ییدلودوک هیرک هجقالخا
 اب رای هديا لاکشا قلادع روهظ یخد تداهش

 نجوم یهام یمن ۱۷۰۰ دعا
 یتداهش هترله یدافحاو دالوا كدادجاو ءابآ
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 بو الوا هب زو ر ۲ هداروب هکنوج زاوا ۹

 مکح ىع ندنفب دلوا یسافتسا تك هبصخش قوقح

 قوقح ندنغی دن و دناع هللام « لکد هند تموکح ۳

 هقالخا تافانم هدنداپش هنملع یک ینیدلوا هدا زی

 ها .توازع یی وا مقآ و هدهل

 . ریلس هدا لاکشا یلادع

 هدناصا هحزسنارف كدنواق هسازح تاک احم ل وصا

Parents ascendanfs ( ) هکر دامعتسم یر 

 .ردشنلوا هدافا هلن | دا دج اوءابآ یسهجرت هزع اسا كلوب

 اب زکلاب جون قیعومسم مدع تكنداهش هدنقح ممه ۱

 (تعجام هنسهدام تداهش) ردلکد رصحنم هدادحاو

 نقی اها یتحوو لر كن ابلب زهرب تب سابا

 رآردتک اسد الو ی وغ تل ریشعرب

 1 وق یراقو تنم رهن (اراییموروک )
 یرثل ه دیس ر ۱

 5 را ردنآ تماقا هدرلن امروا نالوا ناک ۱

 قے یابابآ +
 ۰ ا 8

 نشا هدب ۳ هطا لش 1 یعب #8

 رقم دنا هدننب لاها یر كحاغا رب رک هنامرخ "

 . رولوا یسهویم هدنلکش یدک نوا

 عون رب نشیب هدنرلطا لتا  ییوابا

 . ردیسا هدناسل یر ك لا رو لنکید
 , صر وه و طقف . ریل ر داش هدرلقالشبق هدایوروآ

 هدنسهلببق لقوا ندب راکت تك. زوا س ثریا

 ندنرلخروم كرت . یدیا (تعجاص ههدامو ) یو
 كنهجرت بحاص ًارظن هنتاورو لق كن(یزافلاوا)
 بساموطهاش هلیا اسنناطلس لع رک ذكنمان هنگ راب

۶ 

 نىم e رفظ زار

 وس یهدنتعم هده رار ندیا روهظ هدننپ

 حا كر دبا باتش هنیدا دما كب اطلس ىلع

 یاو«یخرات كروت ییەراحوب .ردیس اغامدراب هتب)اغ

 ىلع) : رولیا لق هل وشند(یزاءل وا) ( تب مصاع بی

 هدن راف رط تاکو بسا ؛جنکر وا هدر ومآ ءان ناطلس

 كملس هلآ تآرب ندنسهابق (كنالفک ییقوا ) نانلو

 هتنفد کیو بسامهط هاش .یدبا شمت ی

 ناظلسلع ۰ یدلیا e ياخ رد هلرف ۰

O3یدل مقوم رب ییفادن هديا شو . 

 هدنتبعم كن اطلس ىلع

 . یدا هداس رانو

 . یدزاو ك زوا 7 و

 کیا هلناقم هتموه كرامنازا

 ی ندنشردالوا یا دارس هد سید لرو

 8# کروا قلارا وا هتشيا

 كم نا نالوا زئاح تسهر یبوا هدنسهلببق ( لقوا )
 یرلم كرهشش هدادما هلا یراوس ردق زو چوا

 . یدلوات قفوع کیا و الطاک

 ی رات «یزاغلاوا نازاب

 ۰ یدرلر ویمهدنا هدافتسا

 جا هدهب راح سل

 یهعقو :یدلتروق ناخرد

 لب شب نوا ند اعقا و 8 ا هده سر وغ | ناس

 ع هد رقف یخی دالشاب ره د ¢ كوس ندناکنوا

 یسهنس ٩۷٩ هدو هکر ورو رخ یلاحترا كناطلس
 ناک یرغوط هل هنس ٩۱۱ كتهعقو ندنف دلوا

 روال مالک ۳ ییدتا 1

ll +— (Nicolo delle Abatte ) تاتا 

 مه < تا مھ ء شاق مه . ردرک هعیدب رب لای

 هد(ندوم) یرغوط هننرلګ راا ۲ .یدیآ رامعم

 تاف و هد( سراب) هدنح راب ۲ ۷ «شعا داون ۲۱ ]

 ندنراداتسا .كیامز و ندنذیمالت دا (لئافارر) ددعا

 ۰ رد شش هدن رغبح 5 (نمور لوژ ( ماب ماسر

 نانلو هدنتمدخ كناوسنارف یجرب یا رق هسنارف

 ك( ساع رب ,) نالوا Ls شام

 كن او شاک هب ([۲] ولب تتوف ) تو یلوعد

 رد رهش ر هدابل اتا 3 نەدوم ]۱ [

 ەدەسنارف « ( ۲۵۳۸۸۵۱۴۱۵۱6۵۷ ) ولبن وف [ ۲ ]

 نامروارب لزوک ۰ هدنبونج هرتم ولیک ٩۰ كسراپ
 . رده دلد £ ناک هدنجا

 ۸ س ل



 تا

 ك ([۲۱] سیلوا ) یغارس ( ولبنتنوف ) هدکلر هلبا

 ( ولړ نن وف ) هدشش تعنص هجرت بحاص .ردشمهلا

 ردندنرلسسّوم كکلسم نلشدیوق

  حیسم شذالو ۶ ردرلن وش

 [ ۲ ] ناسوحم تدابع

 هجرت بحاصیعاشرب یهدنمان (شاراقنئس وک ا)
 ول وقس دوعسم» هکرود هدهدیصقرب ییدتبا مظن هدنفح

 « یتبولعو تمظع یهدریوصت نف ك( زنآ لشیم )
 و تعنص ك ( جهروق) «ینتیقیقح بولسا ك ( نيتي )

 ك (نآ رفرای) ی رظانت قدص  (لئافار) « یتفارظ
 مند یا مچ هدنملق قتنزو ماشتحا

APیس هر وہشم  

 كلرعاشفرص طقف ؛ لز وك یرلزوسون كرعاش

 مدارب هسقو ؛كرک هسلوا ترابع ندنافل ایم یساضتقم

 كما مج یتعنص هدبزک رب صلاصخ ردقوا هدنعبط
 ۰ رولوا لصل

 هد س (Beldo-Angélo d, Abba ابا

 + وف

 .ردبیبطرب یال اتا

 ر وصلو ناس لصف 5 [ ۴ ] قسهبمس باسا 2 نس

 كقايرتو ىنغي دلوا یس هصاخ مسز داب كا كالس رو دیا

 شمابش هدن راک وص ك رع جلا نوا

 .هلسانت یاضعاكاوبح هدنرارب

 .یدنا ردیا عدا ینغیدنلوا ساتقا ندنالس یسهصاخو

 ندنسهطا (هلف)هدن رهن لس هدرصم س س وابا
 نالوا ظونحم هللا رلقلاق «ناک هدنن رق كب 1و شلرآ

 رصم هدننورد دبعمر نالوا یبم هدارو . رد عض ومر,

 هک اتا هدعدق نانو ( الار ) سلوا [۱ ]

 . یدا یرادمکح

 ( غم ) هرلنلوا نید یاوشیپ هدعدق ناریا 1
 شا یی هلکو رل اتوب هنسانعم دیوم .یدنآ ريد
 .یدلوا (ژام) هدهجزسنارف رایدیای ( سوجم ) رلبرع

 نالوا یلرهز كرلنالس هیمسبلالک ایوباسا [۳]
 : روند هن راشید

 تراز یراریقو و رلردا اعدا ین ردکدتا هظفاحمیرلریق " نیزتهلا هریطاسا شوق ندار وصت یتاح یارحام
۱ 

 1 ۱5۳۱ لری رصح هترلیدنک زکلاب ینقح كمهبا |

 3 مات ۲ سر روا )و ( سیزا )یرلنهاک عدق

 4 ا ) لا ¿ن

 كيو ینغدلوا مرتكب هج رايا رصم دق كربون هدنررتا

 رل هدیا لق ینکیدریدشتب سوریپاب قوچ
 ۱۲ سیدو« ) هدرصم هنب هعدق نوفا رفج ضمب
 .راررو یمساوت ههطار نالوا چ

 منج (س وتاب ) هدهبناتوت ریطاسا س ریطاسا س

 0 اا ك( نوت ول ) یملا

| —-(Jaque Pierre Abbatucci) ق وانا 

 نک ول نفس املع و رش امور

  هدهقبسروق هد ۰

 ۱۳ و فو ها ۱۸۱۲ > سول

 . هسنارف طقف یدالبا هعفادم هنارفظم یشراق هرلل هونج

 ۳ یدلوا زواب ردقوا یلاط هدنرهراح کهدنهلع

 . هنرزوا یطبض ندنفرط یمودرا هسنارف كن هطا

 ۱ یول یجنتلا نوا یل

 ۲ ر وَق $K . یدنلوا بصن یربشم ودرا ندنفرط

 ۱ رومآمهعفادم راقم زاکناو (یقاب) لارنج یهقس

 ۱ نکل یدلوا

 ارق هن أ رف كرديا تعاطا ض سع

 .یدتاتدوع ه هسن ا رف قرهسهلواقف وە

 ه ( هنراباب و ) لارنح یسا رپ شم هدد رفس الاتا ه دعل

 . یددللا تقافر

۰ 4 Chûrles Abbatucci ( ی وانا 

 | قبس یسهچرت هدیراقو . ردندنرللارنج هسنارف هدو

 هدهقسروق هد ۱۷۷۱ بولوا لغواتانیجوتابآ ندا

 ۲ رکا تافو هد ۱۷۹۰ ۰ شمځوط

 (سیسهربماق-اناق ) نکیا یبرح دوای كن (فرغهنی)
 هرفظ زارحا هدنرله راحم (نینهم) و ( سیک ردب ال )

 .هدنروبع کر كن رهن (نزر) . یدننا تمدح لعفلاب

 م هکردشع | زارا كارواکنحو تعاحش ردقوا

 1 یدلوا للاب هنسهسز لارنح هد راح و هک اتتو
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 هتعجر ارکوص ندکدریک هنارهمواب (واهرّوُم) لار

 میدوتهتسادناموق كن (یجوتاب[ )ی رادمد«یداواروحم ۱

 ك رايلايرتسوآ رهش (كنینه) هدعب ,یدیا سمی
 جنک و هن هرزواكا هظفاحمو هعفادم یفراقهنزواجت

 لب یشودرا (غربتسر رف )سنز .یدالار و رج
 «هب یجوتابآ تقو کیسا هصاصیرازک ده ۲

 . ردبا فیلکت یسلوا میلست

 روک ناو ر كلەلك كت هد . « ! زکل»

 ندهم رج ینیدل ۲ هدهرصییدتا ارجاحورخرب ندرهش ۱

 هدر ییدشود "الوتقم كن یجوتارآ سس ردشعا تافو

 نیو یل وردوا «لع
 هش لع و نکل . ربدردشا مده هد ۱۰۵۰

 . یدلدبا دب دم

 79شب لارنح رداهم

 هم رب دتنا بصل ك( واهروم )

 Jaque Pierre Charles ) یج و ۳1

 لوا ندنو یلاح هجرت 6 ( 

 ۱ ردییکی تتیجوتانآ

 ۰ شین وط هدهقتسروق هد ۱۷۹۲ . ردندنتسایس

 ندنفرط هقسروق .ردشعآ تافوهدسراپ هد ۱۸۰۷

 ( قزک) هدنتمدخو قرهنلاوا باع اتوعیم ههسنارف

 : ردشفلو هدتفلاخم هنادرمتم هداعلاقوف هنسهنیاق

 « هنفانتسا هک سراپ ارکوص ندنلالتخا

 . یدنوا نیت اضعا رواشم ېز هک هدهب
 ( هرا وا ) هنراسلحم ناوعیمو ناسسؤم هد ۹

 سلم سید نامز ینیدلوا ثوعبم ندنفرط یالو

 . یدشیلاچ ههماداو مورتینتسایس ك(تراپانوب یئول)

 نالب زاپ

 لاحرو نوناق بارا كتهسنارف

 عی وئانس هدنسکبآ كلوا نوناک یسهس ۱

 یساضعا نانغا سل

 . یدنل وا

 ۱۸۱ (لراشناژ) کوسا كنرامودخم س

 قلروطهربعا « ثوعبم هی ومع سلم ۶۵
 و ارکوص اهدو هلود یاروش هدننامژ
 . یدلوا اضعا

 نمی ای راغاب هل دخ هد 4

 حس ۱۱6

 ۱۸۷۸-(كنبمقدناوّوَتن1) لغوایجنکیآ س

 . یدلوا لارنح - ۸

 اقرب هد( نرهوهس لو ) یلغوا یجنچوا س

 ردشلوا ینوعب هقیسروق هعفد

 ۔ارعش ایلاتبآ — ( Antonio Aba ) ییانا

 تافوهد ۱۷ ۰ نشو هد. ۸۰۱۳۰۳۲ ود ند

 هعو چاق رب 4 شغا

 4 (دلو واهل) قودیشرا

 ایرتسوا . ردراو یراعشا

 . یدیا ییعاش

 5 اص انهدام تا ت فا

 كرصع ىج دب نوا س ( 4طط ) اا

 ترورضهدلاح شی دلوا رنهبحاص .ردندنرلشاق ایل اتسا

 ردشمامهلوا قفوم هدشیارب چیه < شماشاب هدنجا

 ینسهرتم هدنسابو ۱۱۵۰ . شعا مدآ رب زسع اط

 نین وعطم هدهرص ییدلک هنسهناخ هرزوا تم و

 یسویق هرزوا قلآ ی نت یسهبارآ

 ندلاح و | رظن هناورو شمروک یف.دروط هک

 هرکوص نامز زا قرهلوا رثأتمو جیهتم هداملاقون

 : ردشمهلب | تاف و

 . فانصا ناناص ابا . سا یجابا

 قوم یاسا جا نیاز ےل |

 ۰ یتعنصیجابآ هر اخ اا

 ر هدنتاالو قسل وب وت هدایرس مخ ایامجاب

 قدام نوح هرم ( شیر 9 ررچم تارک

 یاچ ( لسیا ) هدنلید زبغ ريق عی ( ےشیا ) نالوا

 هرتمولک ۰۰ كن رپش قسلو و سفو هدنرزوا

 ی هام قرف تونح ردق

 هدنلخاد یفللا رق ( اره واب ) هداسالا 4



N سس 

 - اضم یالو ( 1۵۷16۲6-۵۵96 ) رب زمرهبواب

 ردهص ¥ ندناف قسم لحاس اس رهن هن وج

 شاطستم ]هو دمم تاکی هدارو . ردناک هدنرزوا

 .ردراو یرلوص ندعم یولقو ید و رلقاح وا

 ام امور و سا رقن هللا یرلقل هتسخ دلح نطب ءالتما

 .رارلک هارو نوجمایوادتیرلب رطضم م رویرلالتبم

 كتسهلق (غز ) ویسخم رب راه) هد اك هصق .راب ر وقى رانا

 کا ندنزلر وطارع | اس الا هکر دد وخ و«. یزل ها رخ

 : رد شم وط هدهلقو (یرتاه)

e 

 ۰ ردا ا ۳۹ ۲ ته سا دأب |

 ا تا وم 2 اون ادا ندا ا
 (تعجاص هتسهدام دا ) داب الاي : ریلی دیا ا

 1: لیاقم س

 تفص ۳9 كنب ر ونصت قاهر لزاو دا دن

 هخمال وا ۳ ءدیا هخمال وا ادا دای ۰

 ادتنا ه .كامز

 رد یسهملقع

 یساهلناپه یبف . رلیدیا رعت لزا

 . ردتدمرس هدقمانوا

 نا دایآ هتشیا

 ردرلنامز نالوا

 : ,درا و یاب «یئدیمر دادبقم نامز « كنامز

 یلاف « «ییدت < قدم كنامزوا ار یغنیدالشاب كعقاو

 یا طقف « نالوا یجغنلشا ۰

 نانلوا رعت تدم هاتفاضا هعقاو .

 ن اهناو ادتا و طقف . ردیساهزم نا یمیداوا

 3 ۰ هسق ول ردیاضاو

 قالطا ثداح و مقا و هد رطف . نا ءدب ندنکلیدنک

 2 قو شو سما رب

 نالواثداحومقأ و لوا ندن | كنتشو. اره زکیدەلبا

  لصفتم االغ هدلاحوش .ردراو .یلاصتا هثشوسا رب
 صار نانل وا قلت یک دوقنم یطا را میا هی 1

 هنهح شا اب ت ل ثداوح هدتققح ا

E iهروک هربدقتو ۾ ریلی دبا لقع  

 كن هن داحایو هعقاورب 4 ۹ رولوا كح هنشود ی حق قح

 نعت j A ادم كنامز نالوا لغاب هنماود

 نکع لصان كمەلب

 . دانا خراب سر. ۰ PE یاد f وا

 aT ریلس هدا FE ادم هد زلنامز ا

 Ein ررکیرب هل و نوجا نامز نالوا یئدبم

 ةو كملبا هدفا قردلوا مج ینامز و نوا
 دالا قرهلوا ېچ هنا هیفام حم . زمشود قفاوم هلاح

  هبشت + لکد قو یمکحو هجو كنو .

 . نایلوایس ادا هليا قیرطو اعتاو . شلدک هنق

 ربا ہل دیا فمع ورم هک دار

 زرول د

 سس اف اف

5 
iدار  

 .Ly, bs رلشعا هبشت ههر اد طح

 طح هنامز ناو ضرف رودبا رود لصتم هدنرزوا

 کنوچ . شهاب دا  نییعت EE د نر روا .هراد

 رابرصءمدق ینح . ریلس هلس اص |منمو ادم یس هطق رھ

  تمالعو همسهنامز نالوا یعاهناو ادا یتیم هدر

 تغ < 0 53 هدنکش هقلح هرزوا قلوا

 رلردیا مسر نالمرب هدنروصر شمریصیا یتغوریوق

 یا رلرلثا هارا هلو نسانعم ماد رود ؛ ید

 نالن هلا لس نالوا هتسانعم هنس ,E یخ

  DEEN xTیو  ERNی یو ۷

 هدر . ردلکد قو اتبسانمر هلسوا هدةدننب یرلهلک

 ندنع دلوا E هدهخرد ینح همه راو گالقع دما هدنامز

 4 ےل ندتسهر دادن نامزوا هرو

 ةراتفا لس دف

 e £ راتغا و

 زلوا لئاح هت ر روصت دا هدنامز

 Sy کجا ا ضّرع عو

 ا ةد یس ھلک یک یخ دلو 2 هدنه د یتتاتعف دارآ

 ۲ : رد نت وا لات

 یرلوصتباتو مفا « راقآ . ( اف . سا )دانا
 3 a را نالوا ناوا رفو لو یرلت وا 1 نالو

 هدانعموت علم 6 هر ومعه < ه زاد « هب 5

 E قالا ا ضعإ . زل الا وق قرهل وا



 یراسا ه رقو هبصق « رهش هدنتنیه یوخل ۹7

 . یک دا دمنا «داآهلا : رلیدبا لامتسا هدا
 هشرهش تقو ینیدنل وا یک دا

 : ریلی دنا قالطا ا 0 هب هم کم بک ا

 دابا۰.هناخ ناد ناشخرد + ماج لعل ةرایکی توقا

 یقتیقح و سل رو E ۱ . یدسا ج و سس - رو

 (رب لوشن وک هر دابا سش نر ھو قوسر و

 رخ یدرونوقوا یهاک :( لح لو یربخ ) دانا رخ
 ۳9 داب هل رخ یدروالوا یا دا

 نامز نمو ا ك (نخا ویل )دابآ 1
 تشه م قم« عض وم ۰ دابآ ےس نا ه> هدممشح *فد 2۵

 كاشریویدابآ تشهیا هللا ك راي :(لحلو قنج) دانآ
 - ناسلدو ,اهکلد یارس یا هل

 یعادخب وه را ها دتغاط ( ر لو ییا رح) دابا رو 3

 دابآ بارخ رسکی ميکنمرخ پودا » نیسراسد ابیآ

 هدابآ با رخوب مدل وب هن هد مد لک هکن امد یا وه نیس 5

 ك لهک ضعب يد هدر اف و و لو قم ي

 یا یرلدسا ایفارغح قرەلوا قحال هن ںاک ِ

 تالنش : دانا : رولوا لخاد

 دانا لال هرلعض ود 4 هر هرب سە هر

 اذکر و دا ار

 رولوا لع

 كلو اتسا قاب ۰ دایآ دعس (رد مط ونەر هد انسا )

 هنن اش وپ دابا دعت وش

 ایم
 تکی رک تان هدقشع یاضف * بارخ یداوان 2

 . کوک
 یدابا : لالخ - 6

 تجارت هد لا و و اندا تک ۱

| 
9 3 

 لیس هدر رايد :ےرف .داش .. نش,« ۰ 2 ۱ ی

 ه ز ومعم ۰ نادانآ ۰

 «هسدوحو تر وصثنسهلک دانآ “تاس اسلا کات

 هلک ر [۱] توحنم « هسبا رولوا ق ەلىقاب هن

Eريع هب هک هک ع ون 7 دل وا هل وحن هک[  

 لو “رت نالا بیکری 0 8
 - وضوآ ؛ردنشفلدنک ۰ ۱ ۱

 لصا نوا كلب هدا ف رف یخ كلوا هک هلک هک دنر

 ۸ ردیا اضتقا فوتو اقشار

 شمت هسار رب هل لات

aa ET 

 كلوڳکوب هدرلکنهرف ضعب . ریس هل دیا مکح هنغ دل وا

 ESOS هال
 ( قالوص ) E 4 یکرت تروص و . رولیدا

 اعقاو یسهک دانآ هر کف قجت ۲«زرولو داانا

 ظفاح «هلنا (بآ) را 3 رب قردلو" توعتنم

 بولوابکسم ندنظفل ( داب ) نالوا هتسانعم سراحو
 تانسهاک دانا

 سل ر و لدسز كوس ردقوا هدنقح یس هظفل تدوص

 اش مهار شاهد نوک یک دستور اتو |

 . ردهظحالم

 1 زاد یا و دانآ تحنا ادعب هک

 « لو یلوص هرو ؟ هتسلصا یانعم ناوک کا

 رب نالوا قوج یوا قرهلوا ییهیعبط هج كلونو

 قدارتم كنیرلهاک قالتّژاو قالوص هرو هکردكء د
 دابا رب رب نالوا لو ییوص هکردقوش . رولوا

 تباتو عفانو « یراحرلوص یهداروا نوجا كملسهلوا

 هاو تاحو ناروط قر ەق آ هفرطرب چ ٠ .ردلالوا

 قره جن لو ماود یھی و ما کات
 92 کد دانا رلعض وم نالوا ا رک ا تقوم

 هرلاووا یلتواو لوصنالوا هلوا < ًالاغیریبعت دابآ و

 . ریلپدبآ ریبعت

 رلرب نالوا یراهاک رارق يالبا خاج تبیان

 یشاعم تبرضح .ردشلوا ما ود یک وا هکر د یعیبط

 نالوادابا كرهبصق «كرلبوک ابرك | تقو یمدالشا

 ید یعیبط هدیساغآ لکشت هدرلرب

 ۵ 3۵ اس ۳2 رمش و هر ومعم دابا ورد ه هقالعو

 هطبارو هتشبا ۰

 داا رز" «دایادجا ء دانا هللا ۰ کهثب ۹ ردشا الل وق

 ایا. هدنرلمتسا ایفا رفخ یک « دانا ناهح_ « دابآ یک )

 ادخ ةرومعم : ردیا هدافا نتسانعف هر ومعمو رهش

 ناخ دما ةدلب دوخاب دجا ةرومعم « هللا ةداب دوخاي

 دانا ,نالوا هنسانعم رب

 یک هدنلنکشت )ی واچ سا

 هد راتاسل ٠

 . رولوا كعد هرخآ لاو

 یک کک

 راهش هلم هنوخل تاسکرت یاثما ۰" یتمدخ

 فا رغح هل | هح و



 س ۱٩ تب

 « یظفل ( رو ) هدیدنه الثم . ردلوصا رب یراج

 لیو) ندآ هدافایسانعم هبصقورپش هنن هدهجزسنارف

 هدننالکشت یرلمسا ایفارغج لیقوا یسهلک ( ‰6

 قرهلوا لداعمو لباقم هنسانعم دانا هدزعاسل مز

 یسهجرع « غرۋب) رو یدلالالح .رونلوا لامعتسا

 ی دلا لالح هک ک ( ۱۱۱۱۵0۷۱16 ) J ویلف « (حرب

 هدزناسل [۱] رولوا كعد یرهش بلف « یرپش

 هدنسهلک هر ومعم قرهلوا دام داتا هدانعم و هن

 ۰ یک زب زعلا ةرومعم زربالل وق

 بسانمو سالم هن رللامعتسا کل وا یتفل دا ا
 . ردیا هدافا هد ی را انعم ماقم و مض وم «ترثدکل حح قرەلوا

 دالب . نوسلوا یزاجم كرك ۰ نوسلوا وق رک

 قشع « دابا ريخ«دابآ بارخ « دابآ دعس ءدابآ حرف «داآ
 ( تعجارص هنشاب هدام ) یک دابآ تشم ء دابآ

 يدا تادعم : نآرمع ۰ كانش . سا قدابا

 ردیداآ

 .دغاک هاو ییا لومعم ندکسا , سا یداا

 ینیدنل وآ لامعا ه دنس داد دانا توو هددنه س

 ۰ ردشقلوا هنمسس یدابآ هلتتسن هرهش و نوجا

 ) تعح اص هنسهدام دغاک نوجما هطبحم تامولعم )

 هنس هغ اط مج هجداقتعا عدق سرف س دابا

 دانا هم ( ردیمسا دربمغس نالوا ٹثوعبم لوا كا

 ( تەجارص هن رلەدام نایدابآ
 صا

 هنن رم دس و رده صق ۳ هدب اتسح ولر ج دابا

 هدنرزوا یتیم لحاس كننوص ( یرات ) ندا اقتلا
 هد ( یسو سن مىق .كناتسدنه ) هبدنرس ٠ ردناک

 هلن | (راکاس) .ردراو لحم رب گو هدمأب وا یخد

 . ردهدنشس ) روارکیش )

 هدهسناع کالا < هدنآ را هدناتسدنه ۸ 7

 < رلهووآ + رل ه رق “رل هصق «رل رهش هدهروک هرلانعم 4

 . ردراو رلهرتسم « راعض وم

 هلکرب ندا فص و یلاح و هدیس راف 9 قتغل نا دابآ

 ندیآ

 لوا ناکم و م ولعمان هدنن ول كن وص وءآ لا

 رود رک. دنم هدکرت هرحش هرزوا

 فا ( نادکر ک ) هد ی دن الات ۰ سا ادا

 اح هتسهدام نادکر کر ردیمسآ

 نقاب هروصم «رهش . ( تفص . اف ) نادابا

 ریاک تثیه ردتقمرب نامز ریا بالقنا

 . ریلک تیرح هدرفه « رولوا وح رلدبتسم
 « راک توق هنلود دوحو « تور هتلم

 . رولوا نادابآ رلاو ام كکیدروک نارو یدش

 لاک قمای

 یدیا نادناو رومعم لاع یعامز لوا
  DEEی تر  ponyل و وی نر  A RRA OOP DÊ FOOTدمت 7

 سیو ةمانیاوخ
 ر نکیآ نایرک راهدید ناداخ 6« نش . از ا ۳

 : ۰ زلوا نادانآ لد نکبآ نارو ع 3 و لک وک

 ی ۰ n ۳ و
 با

 ۶ تاودا وی

E esكدب ین یی + و قفص  

 0 کد ریط رب ا دابآ < ردلاحو تفص

 ت كترطف . رشوا هاروا قلخ هکنوچ ؛ رولوا

 1 هلا قعصو یمس كمدآ هدرلرو ییدتا لذن یشاعم

 . راک هلوصح نارمعو هاقر

 هتشاا « ردا او ماضنا هداصتقا تور هتفر

 هتفر هن هبعبط تور ینعب

 نادابآ هدلاح یتیدلوا ےس منا دا ی ردوا

 انا هللاع ا هسا وم ٠ ردشلوا تفص

 / نالوا یغاس تلم اب < رولوا یوامو هناخ نالوا

 ۱ یرقمونکسم كترشب نوای .رولوا تکلعو نطو

 نوسل وایدام هدنفح صخشرب . رولوا نامج نالوا
 ناداآ « هناخرب زادابآ .زلدا دارا نوساوا یونعم

 ۱ ر نادانآ < مدار نادایآ هدلاح ییدلبهند نطورب

 . نمذلب دیآ ریبعت تکر شرب تعج



 زکیدنبا لقا كموحر كب لک ودی داقو کک
 رلاو ام كکیدروک نارو یدمش ) : کد

aندا ای  
 (یدیا نادا و روبعم مع یعامز لوا ) : زشیدآ]
 لامعتسا هلهحو وا و نادان ۰ دا

 تان ریبعت قعاب ۷ هدهخ روت لا ۲ ردشفاوا 3

 یسهلک نادابا هلتفاضا هبلق ناخ ییدشا تالد |

 مادام هلک کنوح ۰ رلس هلال و ق 9 ِ
 ماست E داسا ها یک كنو ردند ( دانآ

 . رايۇ 7

 هدف رظ بودم دارت یک ا نادابا

 ه رو[ .یدیا رهش رب مدق هدنسهعطق نآ 8 ۳

 یرلاروب ( راسآ - لاباح تالغوت ) ندنرارادیک
 شا طبس هدیزوک دم هم تو

 . رد ( نادادنا ) هدیانر . یدیا

 یسارجت كن رعلا طش هدمالعالل سوماق

 كنهرصبو « هدندمب هرتمولک زوتوا ,ندزکد هنگ

 رک هرزوا قلوا هدن ونح هزتمولنک ۵ ا

 ۔هفارغج برع كلوب هدهسرویلیدیا رک ذ (ناداپآ )وب
 یربغ كنهدلب نالوا فورعم هلیمان ( نادابع) هدنرآ
 یخد هد مالعالا سوماق اذ ]زد مواعم دا
 هزکدك رعلاطش نادابع » : هدنسهدام « نادابع 1

 ما را كل وق ییا ینیدارآ لوا ندهلوا

 هرتمولک ۵ كنهرص و هدنسرغ لحاس كن هو و

 [۱] « ۰ رد 1 مقأا و ه دن سلق رش بوق

 دا تلالد" هناسمر كمسا یا و ملرهلین د 3

 یر قرهلوا هدعقوم نبع هکو بل اح : ردشهلوا نا

 ؛هدنن ونجح هرتمولک ۵ ۵ یرکیاد هرتمولک ۵ تان زا

 ۳ و هرت ر ا هدقاع ناداع » [۱] 5 1

 « ردشمتا هطاحا یسهبعش کیا كنهاحد ی هکرد

 ح راشلا لاق . رولوا بصنم هسراف رحم نداروا

 . هی رت نادابع ءا

 « سوماق »
 رو سیا :

- ۱۱۵ = 

 نمک کیا تی شاپ ناو ابع یرکید ¢ ناداب۲ یر

 با قو هرتمولک نوا و یهدهرآا . ردقو

 ۳ و اوا سش

 ق رب كثهرصب ی رش

 ا ت اشن ندنردق كنهاح ص

 نادابع یلویفارغج برع
 تل هکم ردنا نظ Re هدش ونح هلاح س

 ندتعاس ۸ یهلحرص [۱] نیوو یحاص هرفا رغح

 ض رف نود ندتعاس ۸ یح اص مالعا سوماق ها صف

 رب هدنناسح هرتمولک ور وا ندنرلکدتنا ریدقت و

 ۹ یه شل وا لصاح ندقرف

 یزفروک هرصب نادابع هده رع هعدق راثآ هدر

 كتهصق . رولیدیا روصت هرزوا قلوا هدنلحاس

 ردق هرتمولک زوتوا ندزکد هسا قوم کنوک و

 دره هلا نامز روم هد مقوم فالتخا و . ردده

Eریلس هل دن | لم هنسال ود دا کد هلا ٽاوسر , 

 “رج هد رات هلل اما 8 و

 مس

 5 سا ییاداا ۰ تبر ومعم 6. تالش ٤ یدانا

 یجان ملعم -- یتاداآ "یداب رولوا لدع
 OO E رد سا شفاف

 « هدتارو 7 ردا هدافأ یرلانعم توم < یهات

 نالوا یرارق لحم كتوم هدوآ رفس « هدرمارم

 یاب ۇر
 دا رح ههواه كلم [ ۲ سیلاقوآ ] هدانحو

 ۰ ردهدکا نمضل هد نسانعم هواه

 لحاس ك برعلا طش ( ۸0 ) » [۱ ]

 كن ( یرلاوق كر
 ٩۵ نده رص 7 رق هکردر ر ا هدنسهطا 7

 را هرتمولک زوتوا 0۳ «هدنغاشا ۵ رتهولک

 ۰ « . رتردنا 3 قوج یر و برع نیفنصم یامدق

[Y1]هنسانعم ماهلا و فثک همایون یسیافوآ  

 راد ه ی اب هل ا م الا قبرط . رده اک رلک

 . رپلیرو ما و ههښد i ضمب نالوا شتاب

 بوزاب هدنسهربزج سوعاب كنانحو هصاخاب طقف
 ریبعت هرفس ندا دیت یایتک كوص كد دح دهع

 . ردفورعم هللا انحو یایژور

 عل ) اد هدنرزوا یسقرش

 ۰ ریاب دیآ



٩۲, = 

 یظفا و ردرآربع مای نلیر و هنن راسنا ز كمنهح

 ندنلصا دیا نالوا هتسانعماله هع | ربعیرافل و«برغ

 رک

 دنن زاربش ب هلا نابفصا هدسراو هدانا

 ا هدنرزوا رۈشش بآ و هدنفصت 2 رقت كق رط

 حور هدروس ج راخ بولوا هصقر روصح هللا روس

 یوص فطل یساوه . ردراو یرلن اتسب یرلغاب | فا

 یافاصم كره هبرق رومعم ردق اش کم ردلز هک

 تاعونصم . ردیواحیس ول ام« ی زدنا اک

 . ردرورشم هلا یسهبشخ

 ةر وک هنغ دل وا رک هد € هحایسلا ناتب سس

 ط نامرک ید هذایآ رب رکید

 هلا مای وا هقشاب ندنو

 ردناک هدیر + وا ق

 هدیار ۱ هد ه رق رب

 ه* ر وک

> 

 -ولک یک عرف من رققم) هدست شا

 . زدهیصق رب اپ هدنرغ هرتم

 تایر ر ات

 بز و وب اه ا

 لوک شل
 . ردهصقرب

 REO ر باب ندشاط هیاروب

 . ردراو یسوف 0

 3 هدنتالو اجلاغ دا اسا ےس ندانا

 . ردقیحلم هنساضق ( قدهقدنوم ) . ردهحاف

 .یدانآ ( ےظع نیسحنلالاج ) - یدانا

~~ 

 عوق : رد كع ددن اع هنیدابآ (فص .اف) سا یدابا

 .. ,تعحا سم هیسهدام اا ېک یدابآ

 .ردراکهتسب رب یهسنارف Ga ( ینول) ) ید 1

 یر وط هنر رات ۱۷۰۸ ۰ شمځوط هد ۶
 خرد رول وا هدنجما تآ اس هدیر كنس رل هناخ هتسخ سراب

 واز ك ا قلح نا و یغنی دل وا شم هتسب |

 ۱ ۳ ردشلوا رهظم هتغر

 ۰ ردیراعم رسا و ) لو ) یداا

a2 ۳تاف و هد ۸ شم وط  e 

 . ردراو یسب امو 1 نخ اخ هدهسنا رف

 EE Ones لو یلغوا

 لات هنغلاضصعا یسایمداقا هععدد نوف « ردرایمعم

 .ردراو یرارتا روپشم هدهسنارف هدكن و .. ردنتلوا

 ۰ هاسهشرق تد وح 3 تا رد تعسو هدحول وا کر

 افر ) هدنسه رامعم ر را 1 تولوا فورعم

 1 . ردشعا كوف یولسا نانلوا رعت

 یهسنارف و لا ودا )يدا EE ا 1 ۳

 هد ( نلبؤد ) هدنخ راا ۱ رد اس ر

 7 ردشمهلا تاف و هدسراب ۱ ۸٩۷ ۰ شما دل وت

 ۔افاضم شح ی ؟ یا ترایز یر هم «ییالبز هر

 ( ۱۸۸ 2 ۷ )نو هداررب دالر ندتش

 د۸۹۷١ ۰ شا ا نجا هبفا رفح تافاشکتسا هدن رل رات

 :هرهز هادا رو كر دیک هکنمود نسهلنا لم تنر وام

 ۳اتماناوم .رد شمالا دنص زیب زاوح ندفتسوا سمش

AIیمیم  ) _(Géodésie de la Haute Ethiopie 

 : درا یهدتماب یضرا طط كن الاب هشدح تع

 IN) ۲۸۱-۴ ۵) یداآ (لشیموانزآ) یردارب

Eهدرصم « هدرازج . رد ایس یک یشادراق  

 دالب هدنتقافر كن ردارب Ck کیدتنا تحایس یار جا

 كارتشاو ماود هننافاشکتسا كناررب دالب « كن هشبح

 د شهلا

 اس حب هلا نأ ونع هنس کیا نوا هدالأب هشدح نعل

sdورک م ا رق  

 5ک ءدابآ

 ( یاب )هدهشنارف هدنحرات ۱۹۵6۰. ردمدا ر
 ت

 هدنراوحهردنول هد ۱۷۲۲۷ ۰ شغعا دلو هدنسهصق

(Douz ars dans la haute Ethiopic). ڍ 

 )و = «ندننيوللا اتم ناتست ورپ

> 



 تا۱۲۱ =

 ی كتننارصا نک یک و شەهلا تاف و

la Vèrité de La religion chretienne) ) « 

 » ) Divinité de Jésus-Christê ( یسع ٽıھول|

 (Art de connîatre S$Oi-^ê nê) سفت تف رە نف

 یرثا هچراپ اق رب هلا رلناونع راسو هلا یر

 .. ردراو

 كچوکهدالو ( احاب) هدايیزهرب -- ایدایآ
 ندزکدو هدنرزوا ناخ ( ایاتیکیزآ ) . ردهدلب و
 ۰. ردهدهفاسم هرتم ولک ۰

 با | هدارون ردهبصقر هدانایسا س ایدایا

 یس هقود ای ر ومشم ۰ ردراو ی رلب ارس كس راقود

 . یدیا شملکچ هیاروب بقاعتم ینتی وکنم

 هدنسیااوح (نومهی) هداي ابا الا ايدام

 (ولورهنفس) دوخاب (ولورهنی) هدتنالو ( نهروت )

 ESAS یسوف ردهبحات 3 نب اک اہ دند را

 € 7 ۱ مس

 -اقسوت «هدال اتا ڪک روا ولاس فای اداب |

 هد راد )ونا و هت و) هدنت الو ا هس «هدای

 ES jn (Pk یس وفن ردرمش ر ناک
 ہر

 هنس هفت اط مج هج داقتعا عدق س رف .سا نابدانا

 دارممغس مان دابا هم ايو دابا نالوا ثوعبم لوا كا

 . ریلیدبا ریبعت هتتما
 كنهذم تنشدرز هدعدق نارا ی د نایدانآ

 هرزوا قلوا یدر نالوا دوح وم مدقه ندنر وهظ

 رات! نالوا دوخ ومراد هنا د ۷ . رویلیدا قل

 یرلهند داقع لوا ندتشدرر دل رایشرف هد4ع دق

 ید تبشد رز ا ۰ رور دالس یشر هز ه دبنقح

o: aهما د دار اهنقع نالوا د وح ود هدنارا للو  

 Ee .یدا ید وح وم هطبار و تیس ام ر :هدنش

 ؛؟ردیتعضاو درب یی تشدزز . یدقبح ۳ کا

 یمالصا و دی دم ي در نالوادوح و«لوا اه د هسق و"

 هدنسهرا شد تشدرز هلا ید دابآه« . یدتنا

 ؟ ردیثو هطباررب

 نا رلدلعم یلوتفااراد ( دال )و ندنساملع اسالآ

 هدرتا ینیدزاب قرلوا دناع هنایدا رات ( یهتناش )

 ( یاتسآ ) نالوا اٹک کشد یک هکرو د

 یرغوط تكمریتک ندنایدا نالوا یاری بغو ینجا
 هاص وصخ و «تكحراخ هند تشدرز هد رسم ردلکد

 لباقوت . ردشلوا یربتآ ضمب كرلبمال ۲و كرایبا
 نده هدلاح تقیقح كنارث اتو قجت۲ لکم راکثا

 نکع نوما مزب كا ناو نییعت ینخیداوا ترابع
 هلناتاداع نالواروک ذمهداتسبآ ندتهج رکید .ضهلوا

 هدندناهماشم نالوا ناب اشهرظن هدننب یناداع راس اروت

 مکح هت رلکدتنا نیدسابتقاوذخا ندرلساروت ك راسنا را

 ۰ نمهلب رو

 هندن اقع كرلیدنه نالوا نک اس هدنقرش كناربا

 كياتسبآ هک ضهنلوا راکتا لصاماو . ریل هلل دیا طب ر

 زکلاب هدر وص 3 قتقح ی د تاش دار

 . ردلک دین د تط دوز ضصلاخ نگ ییدتا نقل و ن اس

 سه « هنسهرودره كند نالوح ینا وتح تا اتکو

 قو هطب ار هدنراهزا « زع وط یرر دناع هنسهجرد

 « . ردترابع ند هفلتخم دن اقغ مثاط ر

 7 نک رانا سرف هلا ی زابرآ دنه هقفط | یف

 ندها وقا شاربآ یرلارکوص ۰ شا روهظ ندده

 دناقع كش رلیرا .دنه هسربنل ۲ هتفد رظن یرلقدلوا

 دو وه :هدنناسل  تبرقتشناتس هادنقدع یرل هنل وا

 ولوا سرتسد هنامولعم ضعإ هد هعدق راث ۲ نالوا

 كاتب را زا سرف اش اق هنام واعم و هر KE هنعا كی

 دقتعم لا ندشد تشدرز ید راد یا ین

 فوقو ردق ههحرد ر هدنقح هقتع بهاذم یرلقدلوا

 هرل ربا و, ریل شاک | یغیدلوا نکم كما لصاح

 یرلپ را سرو هلا یر دنه تاب | رظن

 .دوح ومكارتشا 634.۷ د تاربیعت 9 ی رل دابع لوصا



SE Û As 

 ررحم كدنه هیند رات 1 نالشد ( ۷۵۵۵ ) !ددو

 تتشتم. ندنو هلا فال ( تیرقسناس ) یفیدلوا

 تایل اع را كفل دنز نالوا یمدق نابل كناراو

 | ققح كارتشا و هسرولوا كحمل دنا هسیاقم ینابقرتو

 فالتحا هڪ د هدن رلهرزآ یرلا رک ویبم طقف . ردیا

 «ملاوءقلاخ یرلملا لیمکت هدرلیدنه ۰ شعر ا روهظ

 ا افرا ا هر ات ا ر
 تا سکعلاب هدنارا هدلح یمادنایوا یدادعتسا

 لوا یت ادام « رخ ادم < شما ر وظ یهذم

 كخمراب هتشيا . ردشلدا لوبق. هلا کیا هززوا

 ساسا و یهذم تشدرز ییدهلا ریوصتو طبض

 . ردشلوروق هن ردوا یساسا تا نم هب رزوا

 ر اما را هددنه یغشنم كنند نایدابآ هسیا لب وا

 راث او تایاور نالوا  نایاش هداّیعا هدایز لا

 ند عضاو ابو ثدحم رب تشدرزرآرظن ههخرات
 «نالوادوجوم اذ یمدش.. ردنید حلصم رب لکد
 یعردق نید رب نالوا ریذب لالحمضا یاکحاو رای |

 ذ دم كتشدرز .ردترابع ندكمملبا حالصاو دی دج

 کسا كب هکردظوحلم هسیا ند ییدتیا حالصاو

 راک روک نیا امزفنک یار ا یر. ندا

 , ردی د نایدابآ هم نایارغوا هنالدبت قوچ رب هلا

 هل دا تعجاص هدنقح ید نایدانآ ایو دانا هم

 , ناتسبد « ریتاسد : رددوجوم رثا ییا كجەلیب
 شب نوا , HEEE هللا مالک ای وک ,« وب اسید

 لزان هربمغس شب نوا ًاقاعتم بولوا تدابع ندقحص
 مظعا دابآ ینعی دابا هم یسیجنرب كرلربمغی .. شلوا
 هدنسهرص ران و خیشعا دا واش یسحنکو صو

 . رول اص هلس تشدرز هرزوا قلوا یجنج وا نوا

 هدننامز زیور ورخ ندنرارادمکحناریا یناناساس
 كرلس اساس هن رز وا یناحوتف كرابع شعاآ رو اشپ

 ادای هم ۾ شا تافو لوا هنس زوتط ندنطوقب

 لکد نعم یر وهظ نامر

 داعب هدهجرد كجهمەدبأ لوبق لقع كرتاسد

 یش ر هقشب ندلاخ وروق فرصو نالوا بیرغو

  فرص ندنسهماننامز ۰ ندنع وه نایمهل دا قلت

 هرات عیاقو کیدشیا نایب هدزرط رب هنافتاه رظن

 ۱ یجنکیآ ایوک التم . ردلکد رلیش لوبق ناباش یخد

 زا قغیدلوا یشادرق (ردنکسا)و ییغواك (اداد)

 «ندنناشقانمهلماروماش «هلباونام (ناساس) یجنرب ندا
  ندتت احابم هلبا نمدنفا ماسوهیلع هللایص ماع رخفیتح
  نالوا هرکوص رصع زوقطو قلا ندشنامز یی

 .زیورپ ورخ یک كلوب هن . رویدیا تم ندمیاقو
 ا ا او نالیوس یئیدلو هدنرود
 . ناساس یجتشب نالوا سا تافو مدقم هنش- ز وقط

 هان ها دو 2 3 2 7€ تناتاسوتف كرلب رع

  ندن ویقش یناملع هکر وىلىشالك | ندتو .رودا تحم

 ۱۳۳ اد دلو ییدتنا نا كن (یساس)

 2 وج رکید او هددنه لوا رصع ید اھ ا

 رم هسیا یسهنقابتم یازحا . ردشازاب هدهعطقر

 ا او یبتجواایو كيا
 ۱ تن ساملع ابوروا , رتاسد هکردن وجا كيون هتشيا

 هدزع امزو ً شل وا گر اکر هحنل وا یعولعم

  هتسو رب مدقو نیما كرثا و هسک چیه هدایوروا

 : ردشیل و عناق هنغب دالوا

 میم هدنخرات هقسافو ند ریتاسد هن رار ږلکن و

 نچ یرکذ هدیراقو . ریلی هلدبا دع رتارب یلتمیقو

DS 
  تانعنع کسا قاط رپ هن هام مم هدهسلکد رثا رب
 كحهلدا ارخا هناناصو هناناع هکردیواح یایاورو

 . قتبهام كراو نالوا ثوحبم هدرنا هللا دقت ر

 هسیا رولوا كيهللدبا قیرفت رلرکف یکی ناز و
 « . لس هل دا هدافتسا ندنناجردنم هدلاحره

 یولم ودنز ناسا ینیداوا :شلزاب كریتاسد
 ,تح . ردلقرف قوج ندیسراف کیدمشو :ندنراناسل
 قمالک 1 هلس یتسهلکرب كريتاسد نوکو ب هکهدنروصوا

 1 مدق ردقوا رئاسد ردق ه یه »



 هیجرت هه سراف كاساس ینکیا . رد و 8

 هنلصا رطسب رطس « دنب دنب و

 و هدرونلو دوحوم هدلا یهخسن شلدا هوالع |

 نا سو 4 رد یقلوا رسم فوقو هنناجردنم هدهاس ا

 رف هدراکا ۰ شمالاق هبا هجرت ییاتکو | "1
 قوا ترا ندعک شب نوا اک د ا

 . شلردنوک هربمغس شب نوا هرزوا 3

 ۱۸۱۱ رار هلایرفتوهجرت(ناساس) «ریئاسد

 هد(یابمو) هات ك (سواک نب زوریفالم) هدنخن رات
 ۰ ردشثلوا ل 1

 ر ناشاط ینتصلخم ابو مای یااف نسح « ناتسید 1

 رد شایان منتقد ناب یسدراف . ردیرتا كناذ

 ءاش) «هدنآربا بولوا تاذر نار ی یا
 هدنسهنس ٩٩ 4 تن ری هدننامز قتطلس ك ( نا

 هدناتسدنه یمسق قوح كا كنب رمع ۲ ردشعا دلا 1

  یتیدشالوط .  ردشمک هنا ترفاسمو 2 6
 باذم نالوا رشتنمهدهمظع ةعطقوا هدرلرب کبد 3

 < رد رفقا وفا لیصح ی همفسلف كلامو هند

 هعل اطم قتسهیفسلف ب تکو هش د را نوت ك

 هن را رسا و دناقع × هننانعنعو لح لیک .سمالپ

 هدایز كا هددنه نامزوا ۰ شا بک فوقو

 هبحاصم هلا امکحو املع نالوا ر رمو فو 3

 تالوقنم یبهیعاس تالوقتم « شفلوب هدەشابمو
 | . رسمنا تاب عمو ا ۲
 قیقاتو عج یاققحو تادهاشم « یاقیقدتو تام

 هلتروصو یرتا مهم وآ یهدنمان ( ناتسبد ) هاردیآ

 یدلج یجمر ك ( ناتسبد ) ۰ ردشم کا

 بهاذمكع دق نارا بولوا بت هنن رزوآ مسق

 و هتشیا

 EL ۳۷ یر . ردثحاب ندنسهشد دن اقعو هم

  7دوحوم هدنارا مدقم ندو هلا یهذم تش تس

 هدمسقو ۰ رویلبدنا ناس بها ذم نالوا

 هلا ( اتسبآدیز ) e درز

 نانلو یواح یندعاوقو

 کی ۱۳۳ دن

 قرف رب یلساسا هدنرلهزا یاجردنم ك (ییتاسد)

 . رودبا رارکتو لق ناه ناه قرهیلوا

 .ناتسیدهلا ریتاسد Hile Shae یهذمنایدابآ

 هد رظن یدقش لها اپوزواو هنغیدنلو ترابع ند
 یک ینیدالوا رثا رب دایعاو قولو نایاش ریتاسد

 تامولعم ییدرو هدنقح یهذم نادا ید ناتسبد

 و توک هنغب دنل وډ قغ اأ لق ندرتاسد ین هی رات

 . نسهلیقاب هل رظن یخ .تقورب چیه هتامولعم یهدیاب
 . ردلاعلوا قلت ا هررطاسا تایاور یغوچ

 دے ریو تاک دع اویا

 درب ندناذ شت نوا نلیدا ا

 یرمغس رکيا ك (نارثا) هجندافعا كسرف یامدق

 كرهب عو « ىلوا یا تلاع دنا تو3 ار کد

 داةتعأ ران و هکن وج . زدهدنمل وا دع ااش كلا

 یالن رب رعب عوت هدا تلاع لوا رود هجمرا

 یجنکیآ ارکوص ندقدلوا اله و وح ها یلایسآ

 لات دااهم شەەرۆت نددأیآ هم قرهلوا هعفد

 دارلنووو «شلک كلم ايو ربمغس چ وا نوا هلیمان دابا
 كنهلالسوب .شمهلآ لیکشت ییسهلالس نایدانآ هم یسهلج

 هرزوا

 ءدانآ هم نالوای

 ر چیه تك اهدافا هللاتس یلدمییدتیا ماود هدنآ را

 هسرو وق رفص۲ هننکو كنم ددع ٩ .ردلکد لباقهدناسل

 زارا هلا مر نج ددع: هلئروصوا و ۲ هتبشا

 . رولوا شلدا

 نوک رب كنهنس هدنایدابآ هم موقت هکنوج . ردلکد

 هس ۳۰ هدول هکر دن رابع ندنما رود رب كاخز

 یرغود هدهبمقر ةدافا و طقف

 . رولوا لداعم هب هیس مش

 کیا نوا « رليباصیارب نوک یل هدعروقتوب هنب
 « درفر هب هنس زو هلو و « ریلديا دع هنس 5 یآ

 « دار هداج كس < «داجهدرص كس « دص هدرف كسب

 اط انخور ۰.۱ نیما رلربد داز ید هدار كس

 مکح داز زو هدناربا یمهلالس داب ۲ هم هحنل وق اسد



Kasیو را  

 ی نیم هلالس ما رفاتیجا اک وص یدال دابآ ف

 یجنکیا هحبهذم كناربا مارفاج . رو اک نابح ٌةقرف

 هنس :نویلمژ هدئاربا هدهلالسو . شعا یساذتقم
 د کک موج (:یدانا لب )

 هک( رود :یاه) یسینتم یجنچوا كعردق نارا

 هدلالسو . ردیتسومو سید كهناناش هلالس

 نویلسنوا هعاح سش موقت غی رایشر هدناربا

 شەهلا ماود ردق هنس

 كناراو:لغوا ك لوبیم یاش هتسهلالسولک یاش

 كن هلالسو یتلوا فل یمهلالسن اساییسینتمیجندرد
 زو ز وقط نویلیمز وقط

 «هناساشغصز «هنانحهقرف «هنایداب | هم .شعا هنسكب

 هم یسهلج كفو وی لزات هناناساب هقط

 كنامناتباپ ههلالس ن
 دا اهم تلف

 وقط عي «مالس ناسقطهدیاودتدم

 تیم | قفا ومهنسهش د ماکحا كدا

 ۳ تكمح ناسنتم ردق هنساهنا

 تدر واور ساک ۰ رلید | رّومام هتسهب وق

 يح . یدلوآ عياش یهذم كلو . یدتیا روهظ

 تا دقتعم هدی < اتسدادنز » نالوا اک تاشو

 : رلردبا لیوأت هنرزوا قو نایدابآ هم

 دوس کیا ك ا ظن هنسهجرتم هۀخسن - هدرناسد

 روصت كلقع هدرا رات یرب .
 یسیجنکیآ هنامز تافل ابمهدهحرد کچ هم هدا برق و

 . هم زاب تاضقاس

 رود كتمدآ خر کر هنغ دنا وا لق ندرتاسد هت

 قحا بانج . یدیا راو یر, هدساب داب۲ هم هدنلوا

 یدتا ناسحا دالوا قوحو ترد مطع کو

 رولیروک روصق

 زا رفارس « یدر و هنشکو هب ونعم هفظو ر ٠ هنسرذاتک

 حلص و دا دون لدعا یاول, ید رد 1_هم یدتسا

 مکحو یناسا یو . یدرردشبریا هنایسآ يدا
 ا عضو تلود دعا وقو تلم موسر هلل ای رادز
 : یدربا همسق ترد قلخ فانصا . یدتا

 هک نیررق تف رعم یافیعو سد ياملع : الوا

 ۱ روما هنسهظفام كنهبهذم لوصاو هند دعاوق

 ۰ یدریو ینه دیریهو دنو» هرلن و رلیدلوا لک ومو
 ۱۳ را و دوم ور اا 2

 ۱ یناتسد 3 رهدا داشلد ییایاعهرو < دابا ییاهج

 ۱ )7 «رلهلیا رادهصحندتل ادع تمعن

 ۱ 3 دعم لظ كرلنا مان هما هک ای یدتا هيس هایمان

 ا2ا الا فرج وپەدوسا هدنتل۲ یرلماجرف

 كن هقرفو هک تغار ز تبایراو تفرح لهآ : اعلام

 | :be یسأن هددق سرف هکن وج .یدد یساب هد هنمان

 زدرل هقررف .ik ةد اط وب .

 . یدولوا هست هللا هجو وا نوجما ینیدلوا هدایز

 راک هتسانعم قوح ىع

 .  راک هدهنسانعم تب رومعم نعل یداآ یسایو

 هانعم و نوجا ینیدلوا e تیرومعم ثعاب تعاج

 ۱ ۱ . ردرهاظ هبمسل هجو هدهروک

 . ردرانالوا نععم هتاجز فرو او وه امار

 .Er دشا عضو یما دوس هرلنو

 . رولوا یرلهدن اف

  uیا رم ی ۱۳
 هلا هحوو <« شا قبرف قلخ فنص ترد

E 7 یاد فیاوط عاضوا « یلاع ماظن باپسا 
 ع هو رد شم ها مط ۱

 هنسهجرت رمناسد شعا جردنمو دوجوم تفل ھو

 ریل هلیدیا هصالخ هلبوش یرلهدیقع كنايداب ۲ هروک

 ۲ رل رد تمدخ هب هه وم تل ا

 0۳ هدرناسد

 e ءاربمندناولاو لاکشا ميج نادزب تاذ

 القعل وقع ندنتفرعم. .دا رعم ندنفصو EEE الع
 "کن وکچ تاقو ام هلج . ردزحاعو رصاق شب م ايفو

 11 )ی هناکو 05 و هدنآدزب تاذ

 ۱ .رزوا تانکع نوت یملع . ردونرب 5 ندندوحو

 .Ei لع « تردق « یتاذ . ردناسکیو یواسم

 e رکسع هکرد كع.د:یرح یرتچ 1

 2 ردیا هدافا



 ف

 تاقولخ ل

 ی ل وقع ا هطسا و ین ور ددلقع

 هما رحا دیشروخ رو هکر لرد هش نایدابآ هو

 رگ ممجتم یبهلاک تافص يک تای

 . ردوا هلتسن ه اهح نادز تاذ هسا ه ب
 . ردقجهلوا دوجوم داالادأو ىدا دوحوم ندلزا

 151 نعل ها لهراس هس رولوآ متا وب هدداسف ون وک لع

 قیقح عدبم . ردیرتا ( تعجارص ههدامو ) كنه 3

 هکردشع | قلخ هاب وایک | اباد >ا یاعت وه اس

 اکرج و شدرک كارلا

 . ردن دەب ولعءاب | ك ودار كب ىلفس تاهم. ردا

 رینلس . ندهمان صهاظم شت 1. هدف دنع نایدانا هم

 هدندب اقع كنایداآ هم

 را زارا هدن اهح زس همش يل

 ا
 ھا

 . ریلساص بجاو مارتحا هدتاو

 كمربداوا یلاوبح نالوا, رضم ین نالوا رازآ ل

 كغا لتق یابس « یهرضم تانا وح ردما رج

 5 غیلب یعس هلاع رامعا رلب دایآ .ردیاو بیا

 ۰ ۹۹ مامهاو دمج هناهج ؟یدایا رایدتپا

 | رکوصندنایدانآ ةم هرزوا یتیدلوا روطسم هدنرلباتک

 . ردشلک یرلادتقم چ وانوا اهد هلا یاب دایآ هنب

 رم هیت لر ر

 . یدا ترابع نده وقت یدابا هم سد یاو ضم

 هدكران و هکردشلک دابآ تردنوا اهد ارکوص ندرلنو
 كأ 2۵ لنوو نم وکحت هنمک كاربهر هددن اقعهنمیک

 ..شع) .دانزداب شا تاک 8

 « رلیدتا ذاخما هک 1 کو ۴ نایداا

 بظعت هرلنون .  رلیدیاپ مج لکیه رب اقلطم ی
 ا ماکنه قلخو رلردبا مرکی لوک

 هادزب تاذ اغا دو رلرلبا هناغتتسا - هدیادرز ا

 هدرلهدک کی و هک 1 ی کدانیو تزد و رط

 ه هدام و ) اک «ع هم سد رسا

 هبدازام ۰ ییدتیا مضو كتشدرز هنر ود (تجآ

 مکح ردق هنب روهظ كنيسوجم نيد ینعر كنبهذم
 بو الوا ضا وی درب ندشابیکی تشد رز قح ۰« شد روس

 یمیسقت

 س ٩۳6 -

 شمهللا اخا ییهذمدایا هلا تاحالصاو تالیدبت ضعب
 رب ی رلقش رط تانایدابا هم ما 9۳ ا رحآ تورو وک

 : شوا تر ابع ندکمهلاح الصاو لیدب ردقهب هحرد

 هلا عطا یو 2

 Eli ور تایساح داجتا "یاد هد تان یرلبرآ دنه

 تاداعو راکفا 8

 هدنقح یهدم نایدانا هم قح ۰ رول رد ازش و

 مث ۵ هدب راق و

۰ ۶ 

 ام هحهبن:د دیاقع «هحیهس دم

 نلس هلا دع جیک اهد ردق ههجرد رب ردق ههجرد

 لوق و . ردلباق كماس هندیا هدهاسو هدیامولعم

 كنقلخ دق سرف نوجا كمەلىأ د و گن

 هسااقم ر هل وش قند اهارب نالوا یرلیهذم كلبا

 ۲ هدا

 رک ۱. یو هتنرلادتقم فید زللدنه کسا

 ردلمعتسم قرەلوا لب اقم دابآ ناتو دا نزد

 هدننب ری ا داب | نعل دانا هم هللاریک | نوا هدلاح و

 کیاره تقفا وم یر هدهساقم وش .ردراو تسانم

 راسا نلیرو هاذ نالوا دع لوا نف هدد

 رویلیروک هدنرلهعضو تلالد
 ت وعم هتیم دا دانا هم هدب دبذع نایسراب : یا

 كرلیدنه عدق ریلیدا قالطا هدهنل وا كریمغس نالوا

 E ظدشخ اط هافص وا دداا نمهر هر

 هدرلب دنه ۰ دانآ هم هدنابسراب ۳3 هکرتدم داقتعا

 «اهارب ) رویک مزال قلوا رشبلا وا یک ۱ ننهرب

 «. ( تعحاص هنن رلهدام نمر

 شارا هفنص ترد لاها هدندهذم ا ۳

 هب هه را فوئص كل هدهدنیهذم نایدابآ هد

 . ردب راج هلینیع
 هم « رویک قفاوم هنیررب هدبهذم کیا یه یخد

 تعا لف ىه رض ربغ تاب وح هدنهذم نایدابآ

 . یدیا

 AE نلیر و هرلفنص و" قح

 رد الت و هدهدنبیهذم امها یک ها دنا مارح

 هدننهدم هه | 1

 هدنیهدم نایدانا هم « یدربلب دیا لوىق یا را لاعفا

ETهدن رز وا ناهح كم وحم و  

 . رددوحوم داقتعا نیع یخد



 س ۱۷۹ =
 تاهح ضعب رکید هدننس سد کیا و هصالخ

 . ردراو اهد تبسانم

 هتبهذم همهارب یهذم نایدایآ هم ةيادب هدلاح ون

 دنه هلا یرلیرزا سرف ند کیا و . ۱

 یرتکدهلیا ذاحا لوا ندهلرا ندور كنرلیژآ

 یعرف کیا نالوا ثداح هقرغتلا ذمب كيرتشم ند و

 . رولوا كعد

 ردنيش كب

 جردتم هدرتاسد ےہ خراب ناداپآ

 كلبا كس هه ابط دان هم 1 ظن هنامولعم نالوا

 دع هدلوا كلم یک یغیدنلوا معز یداقتعا سسّوم

 تنطلس مه شعلو هدهیناحور .تسایر مه . شلدبا
 ۱ اه ی
 یارجا هشرزوا رلیدابا هدرلنو هکشاک اهد رلدایآ

 فوج ر ندنلسن "۹ | رک وب نددانا هم

 و هدهقتع نو رق اتو رلشغ | تاشو و تیشتاو

 هزادا هل | کاخ كتموکح و اتو ییعب هل ر وص

 لحل وغتا ی . ردلکد قو یاتما ا رلتم وکح نلیدآ

 + 48 لار هدیاب ا کرا
 ًارظن هناا ور و راخا نالوآ ی و هدر اشد

 لوا ندنایدادشب ندا تم وکح هدنار ا نایدایآ

 نابح 0 شللو هدتم وکح هاسیاحور ماقم كرلاروا

 تسایر توسنشمهلا ماود ردق هن ر وهظ دناح هق رف

 هحرلرصع ٌساسح رلتم وکحو مکحو ماقم هساحور

 ۰ ردشلاق E e الس نایدابآ

 رابوراک ندتموکح تاذو . شعا ( دازداآ) یٹسا

 شتسرب ¢ هنادز تداعع 1 هلا دن فک ندناهح

 ( مارفا کي و شمهلا تاقوا رصح هن احبس

 ضمب هدنقع یتیدلوا تموکح دعاق یر هدنمات

 قوج ر یدانحاو دالوا و شلا لافتشا هلناحالصا

 .ردراشمشک ورايا كب هدنل و اتقا هردب را هدرارصق

 هدنایدابآ هم بتک . رد ( والا یج ) یکوص كرتو
 ك« داز دابا » مارفا ىج هرزوا ینیدلوا روطسم

 یسهلداع ٌءرادا كناساش قرف ندآ ادتسآ ( هللا ولک

 لاوحا کهدننیب یسیکیآ و ج۲ . شما یلغوا
 اعم نیتموکح ك « والآیج » . ردشااف لوم
 هنرزوآ كلو «شع وط زو هارخ هن کلام نارا

 كرد هش ( ولک یاش ) یلغوا كوالا یج
 ۱ ) شلوا زومآم هلاع حالصا ۰ ما هنبصنم

 ۳ وسم وداع تکلع هدنجا نامز زا هد

 ۱ یاش . شلوا لئات هشاسا و روضح قلخ ۰ شا

 نیم هسدابع شرک و شعآ هتسانعم داع نو تک

 هدنادناخو .شغد و از اک ولکه هداز والا

 نک كوص ام سا ماود تدم للخ

 هدمدتقو تالو .شعا لوبهم یاش تنا دارادمکح

 *شمرتس و کش اب رلقل زسن وغب وا ضعب را رک هدقل هروا

 هرلغاط قاط قاط قرقارب ین رلدروب "ینرلرب ییاما

 ك ( یاشلوبهم ) سالاتیاهن .شلوا روبجم هکیلکج

 قرلوا لثان هتموکحو یناحور ماقم ( ناسای ) یلغوا

 ۱۳ وا اتم هاا و نام داما
 ۱۳ ۱ و و مگه ناوناقنانساب تموک
 هنژزوا یافو ك ( ماحا ناساب ) نالوا یرثرخا و

 . .ددشمارغوا 4یناشیرو سکشک هنتموکح روما
 دریک هلنا تداین یلرمع ( هاشلک) لغوا هکنوج

 .تموکح ةرادا لوصا « زا تفلا هللا هك چیه

 ؛ا لاحو . شعا شهلا تافتلا هتلم دعاوق موسر

 تیام ندنغیدراو ههحرد كوص یفلناشیرب كملع

 بسهزادا و تنه قرهل۲ یموکح روما ( هاشیک )

 .هرومعم و تور « هتمالس و روضح هنن ناجح

 ر « شمقلاق ندهروا روجو مظ « سشلوا لا
 اا ه € هاشا) ناسادز . صسقعا تدوع لاح
 ول هتلوف داراخزوم ضمب ( هاش )۰ زذ
 ۰ شعا ثسوک نالوا لوا كنايدادشي

 1 هتاور کی دنا لش یر ندراقو

 ا اد اهني ندا تموکع هدنارا  تانایداآ



 ماسقا 4 هقط شا تایر هد
 : رولشاگ ! هرزوا قلوا السر هوم لا

ir ۱تامولعم ام  
 تأمولتم نایاش هدانا ردا لات یو

 رد لکد دوم هلبا قلاتو نمهبدیا دع ندهیرات 0
 رر

 مع بم

 جد ۰

 هدهنسا ی تایاور را :

1 

 ۱ یتیدلوا مقنم ڭا ادەناخ نايا

 هدربتآسد هدنقح یم وکح

 ا یجب هدأ لوق كلقع رلەغلابم نالوا

 رلتاور لییقو هاتم . رو دا روا هدایز ک

 ۰ ریلس هلس ۳ تا هش هدف وا هک ندر

 .ردراویاتنآ قح هتسهلج هب شب تامولعم هلتفص و و

 هی ران عب انم ردملسم یتمدخ هخشراتكنالوقنم اا3 |

 . رو ولو اقم هدنس 6

  ردلکد تاب 2 زا لاو 1

 لوا سرتسد ا ندرناسد هاتف ۸
۹ ۱ ۳ 2 3 
 , دون | جرد هارو ةصالخ یلامولعم ضعب زنگ

_ 

3 

 هدنایدابآ حشرات هاب | هح و یغیدلوا ط وسم هد <« رس
۱ ۳ 1 ۱ 

 رود تدمنلیدیا رب دقت هسشهنس ۳۰, نوجمانامز ق
 رب كلحز . ردشعلوا ذاخلا سایقم و ساسا لجز ۱

 هک « رلیدب| دع ترابع ند رخ هک ییا

 کر نا ۷۲ یدانا هم هتس رب ها ۱

 اسرق یرود تدم ەد سش اۋ کاخ ز ۰ ق

 مو و [۱] ا رظن هنفب دنل | لداعمهب هسمش هنسز

 ۱۰۷۵۹۷ یرودتدم هدسبش لوح ا |

 ۹ ۰ ردا هدایز لدهس کدو ِ

0 
۱ 

3 

 كم وق نت 6 د

 ٠آ تایاور
 1 ا 6 هدناس دا كلی ال وقنم ص وصخاب .ردل وقت

 ۱ نم هلن دنا SN e و تلف لحت ور تاید 1 0

 | .هدش "ایم هر راب ملقو هکر د نیم هراهظح الم 3 a هی

 قرهلوا هدشتفص تارو ام تایاور هدهسا لکد

 . نالوا یاتک نید ا دا دا (عوقن) نادان

 ٠ یآ رب نوک قلا بولیدپا رابتعا نوک ,زب یاب رود

 یندابآ 88 رب و ەنەبنسمش E زو وا یدانآ هم

 هب یدابآ هم عن ول :رولوا اب هب هسسمش هنس ۱ ۲

 كد رصع هد زجالطصا .مز هک ) د رف هدن راح الطصا

 تاس « داح ہد كس « درع هدرف كس 9 ( رولوا

 ۲ نشا رلرب ف داز دار ٹاس « فاز هداح

 فلحز رود هدنایدابآ هم موق س هطحالم

 هذربتاسد یتیدنلوا ذاختا سایقم نوجا نامز ریدقت

 دل رود و أ رظن هزصهنا زحاع هظحالم a ردح رصم

 RES "۰ هلابحا یلوا یروم رود

 قب ۱۰ یرود هدنفا رطا یر وح كلخز

 تدمو هدننبیعت كنو هروک هنفیدلوا لصاح هدتعاس

 .ردنو رقم

 هدن رلخم رات تكنایداب | هم هحینلب دنا لوق ذاا ساسا

 ردق هب هحردر هدهنامز تاغلاىم ر ذاب کک دو

 هنس تقووا هکن وچ . ریلس هلدیا حا

 ¢ زالوا كوس a Ck kj نده سمش همش یداب آ هم

 دهه هسس دوو دم شراب نوک

 . رلاق ارجوك اهد هعفد 7 ۲ ۳

 رابتعا لداعم ههبسمش هنس ۰ تكت یداب 1 هم مو

 رئاسد رب

 هغل را هکر د لمتحم كب تامولعم د روک هدنس هجرت

 جرتم نوجا حاضیا یلحز رود اب و « نوسنلوا

 اد هنغب دلوا ترابع ندلحر رود تدا نلیدا
 را

 هداحه . نوسنلو شلدا هوالع ندنفرط رسفهو

 E كرت اسد لح ه د هجرت تر وص تا اتم

 بلاغ نظ طظقف ۰ ردف وق وه هکملش هب وقوا یتس هیلصا

 ییدتسا ین لرد ست اسوا روش داو مش رماح و مز

 ۲۳, واب كنايداب ۲ اط هتیئدمو تامولعم هحرد

 هداکلب « دعبتس« كم یرلقا لوبق نوکرب كل هنس

 هد ران ل 3 ردلحتسم

  (Eرد لاق رغ ۰

 و نوزوا ردق و

 هباهرب+ هدنت ال و 4 قم هدانایسا .ata وادا ۱

 یو لخاس هکردهبصق رب هدنراتمس یراقو یرلغاط



 هجس ۷2

 (وفنارفد)نالوا یلوقان 1 كنب ره (نو ورن )ن دیا ناي رج
 . ردیاک هدنرزوا ییوص

 تو یش

 سولراق نود ینغی كلرلتسسا راق هدسنخرات

 هنمان هچیلارق هلبا (وتورام ) ییادناموق كن رادف رط

 كنهبصقو ( قرهترایسآ ) ندا ادناموق هودرا

 تافالتخا « كرهشل رب هدنسهکذم نیل ون ناسه دیرا وج

 ردراو یادی د>ح میانص

۱۸ ۹ 

 یامدقم كنسهماندهع ( اراغرو) نرو هعاخ ه هن دج

 : دعا 2 او
~~ 

 كنىسەلك یداسع - ( ۸۵/۱6 ) ت دانا

 (تعجا مەت رلهدامیدامء < هداىء) رد قرح هخ زمنا رف

~~ 

 داع ورع -- ( ۸046 ) تب دانا

 نیبیع یک کو دابیع ۰ _راقدف گان سهل

 قالطا ه ةقرفتم لثابق هڪ رب

 هن را هدام هربح 0 یدابع ( رلیدیا نک اش ه رام مات

 . ( قاب

 اریخ هد قا رع هکریلیدیا

 رو هنر ندر يلا كرل هکسنف ٩ سا ۳ داا

 شا یراکد

 مات 9 هرلهل | E ی رب ید هدایت نالوا

 ی رات هر تان هکسنف هدهع دق نورق ۰

 . یدرلبر و

 اسا نال . رک مزال قلوا یاس یصا كنهک

 هتسهدام هنازضت هاا ر ندنشاا کون كا كس

 ( ۳۰۳ ۵ ٤)هکن تس وکو انس نالوادودع« (تعەحارص

 هدرئا ر ینیدزای ۰ یدیآ شتا كلملعم هدهجاتراق

 . رو دنا ناس یتفیدلوا یاس یبصا كنسەلك (ریدابا)
 كنم رلفل وم اپوروا .ردلوکشم یقاقتشا كن هلک هینامم

 اب هدشناسل کیف یظفل ربدانآ ًارظن هللاوقا یهدیابوب
 نلک هنسانعم عراب هللا یدرفم تا نالوا هتسانعم

 كعد عراب با ًارظن اکو هکشعا ندنسهلک ر ذآ

 . رولوا

 بأ 9 انس ی (یداآ ) هدلاحوا سرو دا تیافک

 ین دلوت هد ( رود زا ) ی هک

 ۳۱ ۰ كعا بیکرت ندظفل ییاهلبوا یبهلک

 ك 1 لکشت ندنسهک (شنا) ردا یسراف هلظفل

 ا فتم كرلبلهکیف ارز . رولوا باص اهد

 اهر( سس
 E هسریلقاب هنکیدتا راشتاو لاقتا ندعدق

 نالوا هتسانعم سمش هتشرف ابو نیش هلا هدسرف

 هرابا کیف هدکلرب هللا داقتعا هدكنظنا ( رذآ )

 ۱۳ ۲ هدمماس لآ ادو ولم یسک
 ا با ههلا هج و قره هدهتسانعم تعو
 ات هتسلوا لماعتم (تمجامهن رهدامبا «ءابآ «بآ )

 لامعتساو ذاخما كنبیکرت ردا با لدن هنبكر ردا هلا

 ۱  مودیا نلط رولوا ينام هدايز -اهد

 ضش دیا فی رحت هکون هدنناسل (رودیزیا) خروم

 ۳و راب) دلا یتروص ( ریداغآ )و

 ۰ یبهلک و سشلآ 3

 / . ردشمالا لقت هب هال ۲ 1 تس

٥ Eرد | كىر , ندرلیا هدنریطاسا معدق رص  

TT TOT 
 اطر .ندهتسقم راجا رم

 ۱ دلاوحو هحاطراق نتس کک نخ یرک ذ

 . روزای یفیدنوا شتسر هراخا نلشد (ریدابا)

 قرش یهذم قغاط هشاط ینعی قو کس

 هامدق . ردشمهلا راشتا ندارواو « شتا روهظ

 رو یدک لک هر یرفتب روت نوير
 ماقما هراشاط ضعب زشج « شل وتوت ابق لوا

 ام هدمدق یایوروا . ید .. شتسرو دبعت

 وا ندنرام۲ كاتسرکنسخدرا>ا نلند خلل دو رق

 /دابآ ) الدو اط هتدنازا نظ . ردلرک

 رداع یرلکدریدتبا مج ینرلها یردکدید
 قرهتنو یرلشاط تدعو . ردرلنمریو یاتوا

 | «یسهمدقم ككلتسرېتب ینمی « كناوصا كمزود



7 
 یوروا طاق 3 هد دق نابود ۰ ردكع د _ 3 ۱

 راخا [۱] هدرلشاط

 رایسا هکردروک ذم هدم رات .یدی ندهد 8 7 ۱

 نالند (Bethyles) 8 هد4 ن

 و شعا راو شاط رب هلبوا هدندبعم (هوزنیم) ا
 ندنراروطاربعا امور . شعاردا شتسر اکو گ
 ءایس هدنلکش طورخم امور ندهکیف [۲] لب
 هژژوا كما دس هنشاط وو شک 8
 رب راشاط نیرو یتا (لش) . یدا ستا 8
 نالیشالک ۲ . شلوا لزا ندا هدهروک 8
  هدّشلهاج نامز . یوا هراس راخآ را 8
 تیشخ تقلخ _ ندنکیدمنلن ناسا . 8 ندا

 ت شلوآ رهطم هت را داغ كرديا بلح یو

 وک رد یتا رخرب هد های و ریطاسا (ر دابا ) املا

 هنا قادن وقر (سبقا)یسهجوز ك( ۳ نروت اس)ىشاط
 هنج وز هنبرب [ ٤ ]كغج وچ یی دلو شمر وغوطءقرارا

 ءهچ دغ وط ینج وچ كکرا یجوزهکت وچ .یديا شهر دنول

 لس erg یراکدوس رلقحوح و 3

 ند زلف شتهف زاویه کل ید نوا ۹1

 یناربع ییسهک ( ۲ 2 (راشوب 1 (

 لا ی هک کک او AF ند « ليا تب » هدنتفآ

 هدن رزوا هک ٠ كى وقعع ترضح ردد ا

 تیز هاب بوروک ایر یاس یلدا

 لیا تب هنمان قردهلسای تیب رب هنلحم كشاط کیدا
 . شلدبا هفاضا مانو هدهشاطوا « شقو

 هدهماس لوصا < و کیف di > لا 1 1

 لا هدنلید هیکیتف (لباغهلآ)ایو(لباغ لیا) E ا
 كنسهدلب (سما )هده روس هلتهحو .رولواكمد

 روطاربعا (لیاغهلا) . یدیا شلریومانو هنیدوبع#
 اکو ا ندنفب دنا و هدنتمدخ كدوبعم و لوا ندالوا

 رنگ مات بس

 . ردندنرلیلا امورو نانو نروتاس [] 9

(fهدهنان و رطاسا قج وچ ینیدر وغوط ۋا  
 . شا رتسوژ نالوا ها

۶4 

3 
 چ 4

 ل

 ربهطت لا ثب

— 4 — 

 نوجا كلو هتشیآ .شعاآراتو یرلن 1 هامف وخرارب رب دنیا

 كنفح وح نامزینیدر وغوط ی ( رتس وز ) یب راقهکرد

 نتمهلاتبشن ههاحرب هل ون هلل رکف تل اتن ایصیابح

 ینیدراص یشاط نوجا قمامراو هنقرف یسهحوق قحو

 ناص ەت . شعرس دوس هنرزوا كنسيرد ۳

 . شلوا لضاح ندنرهلماد ناقآ دوس و یو

 © سبتم) هرکوص ندقدنو یثاطو ( نروتاس )

 -راقبج كرهجما شىقم رب نالیر و هتنندتک ندتفررط

 2 نول ویا ر هد مود را شات هرکس

 و هدنرلنوک دایعا صوصخاب نوکه . شفلوا ظنح

 رردبا شر یاب نوسژ اسیدقت هن رژوا كشاط
E2 

SIنالوا اس لصا « لاحا كلغأ ۰  

 هع دق للم قرهلوا هدرلانعم سالم هنر ر هلکو

 ۰ ردشفوآ لامصتسا هدرا ال
 ب
 هکردقلاب عونرپ ندنسنج سوداغ .سا اون دابا

 . رولو هدیرزل د نا ته

 اتو اع نظم الا. سا تودابآ

 ندا قلناصروق هدنحاوس دا رکد قا

 ند( نودابع ) هکردیسا نالبرو هجایوروا هن هغ اط

 كرت یفلناصروق ًارخۇم رلنوب .
 هتعارز « راشغا نطوت هدنسهر زح دیرک كردیا

 هدنفرط بونج كنغاط (ادیا) . ردراشملا كولس

 : Eo به قلخ یوک ردق ۷ ناک

 اوروا

 ردشع ولوا فیرح

 سا روش وقف شعاب ( ساز رابآ

 ۱ ردهلکر ردا هدافا

 كن وشروق هدرثا مان (هودالانزخم) - ابمک

 : رولیدبا فیرعت یلاهحور قارحا تروص

 هلا نوشر وق e هنا نر هب ون ربم,د, رب
4 

۰ 

 . یر ندنرلهلا نانو هدرطاسا

 ۹ — ل
 ستم [۱]



 سه سم
 عضو هنرزوآ یغاجوا یجریمد هلو . رول وق درک ک

 هحش تكيهلماعم و . رلیر دزق یک کرک كرەلدیا

 1 هو هک ی زایآ هدتش

 نوکورابآ أظن هنلاصحتسا تروص ۰ هف رعت وش

E a E OD E 
 ا یار لوا)هکن وچ .نمهلدیا هپ شهنغیدلوا

 : رلیدیا لاصحتسا هاهجو نبع هلأ تی رط هاذاو نیخس

 درکوک هنوشروق شلدرا هدنرارح ۀجرد یزمریق

 درکو ک یراهچراپ نوشروق كچوک . ریلیرړدشیراق
 ترک لاوا ) و رانای هلاولا . ربا شنا هدنراخم

 . رکوچ هنید كنهو هدنلکش رلهبح ( برسا

 نا ناو ات 2 عا هوا کردن وا كلوب

 . ردشلریو

 هدقرهلوا یندعم ن یعیبط برسا تیرک لوا

 . ریلیدبا ریبعت (هنالاغ) هدهجکن رف هتندعمو . روتلو

 هتشبآ

 ی هرزوا تا نوشر وق زمغ دن الل وق دیتا

 هن رلهدام نوشر وق ِه ترا ( ۰ رلب راقمح نده وح

 ( تعجا

 ات دعآ رانا E تاد رفم ى

DEEقلوا ندنسه ودا ژل شل لک 0  

 هب و دا نلشد رابالا فاشا : ریلی دا هبص ول هرزوا

 را ترا کت »اشیا لاعفا- منا تک هام
 ( تعجارص

 ات I اتم یر دا رب هرز رابا

 ) تارو ا

 ی اک ا هل یافت

 .موقر نالوا بوسنم هنس هبعول رب اع هر وتو نالیدا

 هرس د هد(راوا ) هل | واو

 مو لطم كب تكموقو : حارا د طح

 قلا هراتعا رظن یهرود کیا وش هدنګ راب نالوا

 ردا ف

 شا نطوت هدرلاو وا )۳ اوب رزح رحم "الصا

: 

 . هنایوروا ةرود اسا رود

 مساوكم شملسای ورغوط ه هدب راطقا ررابآ نالوا
 اب هلا دف لب تالاف راردبا لانتشا هلتراجت ر
 ۱ رلرولوا لوغشمهللا هلدامو لق یاعونصمو تالوصح

 ی اا موق ر رواکتج و وج رج . یدبا

 9 ؛ رلیدنا كلام هتالکشت لمک كن ندن رظن هطق

  رارابآ مر وک هتناور ك (نوارتسا ) ندنراخر وه مدق

 یتحم یسالوارارازخ یهدزعامزو نالو یرلوشموق

 یرادمکح یتمرا كاردا داحا هلا رل (قاربس) نالوا

 یراوس كس زو ییا «(سانراف) غوا (دادرهم)

 وغو رالامور یرلارکوص اهد . راشمردنوک
 ندزواحم یرلرازخ نالوا یرلغذتم كن را رادمکح

 . . ددراشعا مادختسا یرلرابآ نوجما كلا منم

 ۱ لا نوا « هنایوروا ةرود هد رات كرلرابا

 اوروآ دارن و یرغوط هطساوا یدالبم رصع

 . ردا ادا هلرلغا روهظ هدنسهعطق

 كراوالسا رکیدو كرلسور « رلرابآ هکرد هدخ رات

 ان ( رقا ) رلرابا ااو یرلک دشا هبمست

 و هتشیا

 وا . رای هسوت,یوغوط-همرغ-قرلوا هدسح

 ۲ نایاب ) بولوا نک اس هدنساحما یزکد قازا
 لحاوس هن وط :# یسادناموق كسر ر هدنمان

 ة رب ندنجا 3۱ اول رققمو لوتسم

 ات واعمو تهاظم كرلن و هاردیا داحا هلرا(درابمول)

 الك ) نالوا شعا سسأت هدنسهمعق (ابنونای)
 6۵۱۷ البم .ات) رایدتنا اجاوب رخت یل روطارعا

 تازواجت رنرابا ارکوصندندوعو قارتفا را (درابمول)

 اة هشاب ندشاب یتکلام ( اینوناپ ) هللا یرلهیلاوتم
 رلوسندگدآ الا فقالا - رلیدلا هنیراکلع
 ۱۵ ایاتایحو لوخد هنکل ام نالآ ردق ه(عنیروت)
 رازسنا رفکیدمش) ینارف هداروا بودا لولحو ذوفت

 | را (درابمول) یسهعدق نیقفتم كرلنوم و رل (ىلصا
 کم هدنسهل اش لحاوسكنب ره هنوطو رلیدتنا هب راح

 هرلراغلب زکدهرقفرهلا هدایقنا تح هد نسهفاکك نيا اها



 1۱۰ .رلیدهلا روبحم کا لوبق ی راتیک اح هل ۱

 اغوا هدنکو ایراروس لوساتسا ب
 دعاسمان هدنرلمااط كارا تیقفوم مدع رب قرا

 ییبوانمو هکنوچ .ردیالیکشت ادبم هنلوصحبالقناو
 للم یراکدریک هنیرات راسا تک ردق هو زا بقامتم

 ندابحالادالوا یرارابآ بودا مايقهنن رلملعارلت 1 ما وقآ

 ورغوط هرغرلرابا هن رزوآكن و . رايد جا رخاو درط

 ندننادناخ هسنارف هدنراشراق هدهسیا رابدتآ هجو

 روطارعاو رلیدناچ هتفاروطاربع | كرل ( نایونلوراق )
 د0 راغ ر کیدا هزاداو قوس تا

 .(۷۹۰ . الم .ا ) رای دلوابواغم «رایدمهناط رث رابا

 ۳ شا ورغوط هتس دالىم مرا ۰ 6 فا

 هقاب دا فا . ىدا رلشلدا اجا "امسقو مل3 هتعاطا

 اددحهدن راقللا رق ایراغن وههلا انونابوهتسلا وح( ین راق)

 ءزجرب ندرلنوم + رلیدلیغاط هراقلتن وق نالیدیا تادحا
 هد ۸۲ ,  یددلا تدوع ههبساقفاف هد لی

 .یدتیک بونلیس الماک ندخرات ةف یا 8
 - یسیااها ایراغن وه نانلوا سوت هلیمان و

 تاغو - هدردش ییدلدیا داععآ هب هبنعنع تایاور

 . ردهدکعا زاراو لیثع یوا داوص.كتلم شلوآ

 یسههیظع ترجاهمكرارابآ هدیدالبم رصعیجنتل 1 1

 . یدبا شلاق ہدهساقاق ےس نر 8
 قلت قرلوایدادجا ل(رلکزل) ییدمیش الا رثوآ

 (وص ووق) هدنرافرط یک زا مولا رلتوب ردهدکلدیا
 لدار یقچ هاقو ردهدقلوا ےقم هدنلحا وقس یرهن

 دوخاپ (():») روا بولوا سدتم ا مالسا ن د

 ترابع ندهناخ كيب ًارقتو . هدقميشاط ینمان راآ

 هسورا یرلسیر یهدنمان ناخ رابا . ردهدقلو
۹۳ ۱ 

 بحاص دجا : ردرا د رک هنتمو خب

 . لو وق ( یج ك رع ) . سا رابا 3
 ۰ أ

 الا وق هد زع اسل نوجا قاب هسنف تاحالطصا 1

 هنشنمرابآ « هدونانرابا  :رولوا لخادهرابیکرت ریل

4 

 ۱۳۷ بس 9

 هزژوا ینیداواروک ذم هدنآ بلا محعم = رانا

 ۰ ردیوک رب ندنرل 4 رق طسا و ہد رک قآرع

 مس مس

 قدر الجاعو نام رو صاد رت )چ | رانا

 هکرلون وق رضاح نانلوا لاعتسا نوجما قمراقج وص
 . ریلیدبا لامعا ندرمد هک و د

 ردترابع ندراورو رب ییهبمولط ها ایا
 کک كج یک هدنفط تلا .تيورو .هکول وی

 هما رب هدهننرط یرافوب «شلپچآ کد قوچ و
 نوجما كملبهلقچ هر وروو ردشلرک هبمولط

 طو رخ یوا تا

 نلیدیا لامعا لتر وص وب
 یغدلوقوص هر ورو

 E هب وس 7 8

 ۱ هم ولط هس داف بک اب

 وص لرد ۲ رە دهاشب |

 )٩( لس هل دا طاتتا

 و زا لکش یه رم

 PIN زاو ۱و ور

 نو رفع تب س هد لکش

 ی

 مر

E7  

7 7 
LL 

 ی هقبط یغنب دن و ك وص

E S/d / 

4 SSA A 

7 
2 

7 
 در / /

2 
PASS 

NIA 1, 20 4 
 ا

LIL 
L3 

 / اعه  هدا ر و هل رب 3

 کک $ ی 4 9 و ك کو ۰ م فا د

KK 8 OU: 

NSE 

 SSR و و رولوا لصاح
۳-6 

 س ےس سس تی ہے

 هدا زایز ۱ ۲۲۲ o لوا

 (  نارقا ) هدریازج
 ( ١ لکش ) هدرکلا ج سهدن زا وج

 یرهدنماب (ناعوو) یدحوم . یدنوق هقییطت عقوم



-- ۱۳۲ 

 زسنارق هلیصوصخ :رلسدنیم قوچ ًاریخا طقف. شعا
 ینشک وت رلتاذ مان ( نوتدول ) زیلکنا ( هود )
 كرلو وق ورو . ریدشا تاحص هنراب دن

 ددعتم هد ۱۸۰۸ نوجا كمهلىا میمعت یل امعت سا

 . یدالوا لصاح دصقم طقف . یلدا ارجا رلهبرج

 فراصم هکنوج . ردیراک كب یلامعتسا راوی وق وب

 رلو وق ورو طقف .رولیدا فرصت قوخ ندەس اشنا

 یدب تبان ضرالا تحت نوجا كمل هل ديا قيبطت
 هکردطورشم قلو ها هوش رب هدگلنیرد هرتم
 شاط یر كلو وق مد . زالوا نم هدرب یه هدول

 لکشتم ندرهقبط دعاسم هنسمرک كنورو ؛ ییمالوا

 نیش هحطس یوص « لاسموق « قاشمو . ردلفلو
 لتیقفوم هدلاحره یامعتسا كرلو وقورو هدرار نالوا

 هدرلاووا نالوا یلوص لآ « هدرلحرض .ردیهدنافو

 . رلیدا هدافتسا قوح ندراو وقو

 هدمالتسا نامز .(. یفآ . رز ا رابآ

 ریلب ر وهدیمان ید هرانو .راو وق نالوا شدا رفح

 4 هب داع رانا : لیاقم

 ندا كر اینک | یراوص « هر تب

 ك وكب هکردییطكرلویق هدعیسو ملقاوندیا كرادت

 تروص«هنن رفح تامزهدرلا روارا و ق هاي و . ردرا و قيمها

 . ردآ ذخا رلتفصو مای ددعتمو فلتخ ًارظن هنب رفح

 هکر د نم ه هظحالمو هتشيا . (تعحامهنسهدام وبق)

 هدننبب رلب مع هرلوبق نالوا شلدا رفح هدمالسانامز

 مدق كرلوقوا هلبا ریبعتوت . ردشعلوا ریبعت هیمالسا رابآ
 دا ربع .ریلیدا هدافا رتیدالوا دناع هتموق داع هلب رابتعا
 فب هداع موق*یثره ناب الوا توسنمهت ایز یدک

 ۱ . ردیرلتداع کسا كجا

 هدنسوماق و نادلبلا مجعم س نا رعالا رابا

 گە ناتسبمع یکی نیدلواروک ذم

 ناک هدةقاسم لش نوا ندرفحاو هدننب (دف) هلا

 ا. ر هدا زابآ

 موق هکردرلو وق دق نالواشلدا رنحلوا ندمالسا
 . رابآ ىب اقم دنتو دداا ب ات هداع

 EE ماا
 Eis لوانونرلنامز .یدنک رلبرع ۰

 .رلردافب رعت هلتتسن هداع موقیتشه نانلو لوه

 یغید ] وا رفح تقو هو «شلاقندنامز مد هد نا تسب رع هت شيا

 هب داع رابآ كاذک هب هع دق رای نالوا شعلو لوه

 كرلو وق هدنسهزبزح هبش ناتسبیع . رلودنا هبمست

 ناما هدرلرب ثك | هکنوج . ردهدایز كى ییمما

 هدرلاروا نوجمآ كلو . ردزلووق تآ عسنم هناک

 وا .معاو تفاتضوا قاطارب. راد هزلویوق
 و وق ماکحا و فاصوا و لص هل دنا نعت هنتسهل و

 . ردكخمل دیا لصف هدنسهدام

 رن هو زانا

 " هدهفوقوم رابا هرلنو .ردرلو وتنالوا یسهدافتسا قح

 . ( تعجاص هنسهدام و وق) رلرد

 1 تم اس. حر هد راآ

 / «یرلو وقشاطیرلو وق ندعم) . رلوبق نالبجا نوجا

 . ( تعجاص هنرلهدام یرلقاجوا" شاط

  bkهنتلارب نکچیلوص .(صا.رت)سا هفشذم .

  1(رلوبق نالا ف وص "یعی) دزد بآ .رلو وقنادیق . ۱

 یرلوصنانا و هدنتل آرب دصقمندقچا ویوق --۰
  زیکیدتا نامهدارو 1 ردقلآ بوراقخت هنزو رب

 را هتسرت *ددبا افیا تمدخ رب یسکع هنيا راوی
 .هراقچ هنزوترب ییوص یهدنتلآ رب « رلوبق و نعي
 . یرلوص یهدنزورب قرهلوا هنسکع كنو هدربقج

 هرلونق عو و زب

 ا ( ةفنشنم رابآ ) قرهلوا یجالطصا تنکرت رب

 وا بغ تودنقآ ل ر

 فرع هدس وماق فشن و فشن هکن وچ ۰ زرو دا



 . ریاک هنسانعم یتعاب هری وصو:كمجما بوکچهنسیدنک
 بیکرت 9 وکذم هدلاح م

 33 بآ ات داع هفشنم رابآ رولوا رع ر لا ۲

 فیصوت امام یرلویق واردوا

 دزد بآ هدرلو وق و هکن وچ ؛رودا هدافا نس

 کهدنزو رب یک (تجارم هبهدام و ) رلهطقن زمکیب د

 e EBE و رو روت وک بولاخ یراوس

 .ردلکد یثرب هقشب ندرلویق شاپاب هدنکش وزا
 هرلنوب هد هرت هکر لویق مقاطرب نالاچ یرلو سال
 ۰ زرب ب هد ید وبق .ییعوا

 زم وص نع لواحلباقریغ هدنف رطرب كضراحطس ۱

1 

۱ 

 نوما كم لبا هلت ندوص قور وق یرلر لوصهلبو و
 كۇل . ددراو هراح کیا هجیاشا

 دوخایورباب دبقآ ۳9 رحم رب ازم ر وک دمها هطساووب 1

 هقبط رب لولح لباق هدننل ۲ كنيمز یییدنلو كرلوص

 . ریلیزاق رلووق ردق ه هجولول"

 وص ین لولح لباق هد رب رلرص ندا کار

 هطساو ون كردیا ادب لاصتا هلبا هیضرا ةقبطرب |

: 

 هدنرزوا ر هدلاحو 1

 هرلو وق ولردو ا 1

 كع | هلاسا باک ح هد رل هناخ , ریلی دی راع هفشنم زا

i.رو دا نایرح هننهزر ز  

 . ردندعولوب یغد راو وق نالیزاق نوما "

 هدایز ك هدو دغا و

 رغ “نانو یراوتم رر ر
 لباقو نیش هضرا عطس هدنتح كنهقبط لواح لباق ۱
 هدرلعقوم هل و هدلاح ینیدلوا دوحوم هقبط رب لولح ۱

 قعوروق یراقاناب نالوا نصا ندا 8

 رشا درب ر سالا یر 0 نوجا
 حیحصت ۰ .یفارآ ۱

۰ ۰ ۰ at 

 ندهفشنم رابا

 ۰ (تعخ ان هتنتهدام یخا را

 هفشنم راآ هدیرل وص ندا موه هترتابوآ ندعم 0

 نلیدبا ذاخنا اینک | كيا. ارجا هنیمز رز

۱۳۳ — 

 هدنراض وح یتابکهدنرلهناخراک یچکلموچ ,ردندرلریپ دن
 هفشنم رابآ ید ی رلوصر وماینکیرب (هدنرلو وقیعی)
 هفشنم رازآ هدهضدا تارامعا هصالخ . رل ردا رجا هیسهطساو

 و ق . رولوا بجوم ییهمیظع دیاوف یرفح
 قجهل دروقهدرما لوا نوجا كملس هلواقفوم هدشیا

 یفیدلوادنتسم كرلرب كجهل,دیاهیلخم یرلوص «كراقاتب
 ینلیکشت و هینب « ینبیکرتو سنچ كرلهرخص « كرلهقبط
 هدو کردا. اضتقا كمهلا قیقحمت یدعب هنیمز حطس
 هد دک طئاسو ییدا عارتخاو دادعا كرشب نف

 سنج كن هبضرا تاقبط .ردشیار یالوق هدنسهاس

 قنیدالوا بولوا لولح لباق هيلع ءانو ینیکرتو
E EE A 2یسهطساو رلوغرو صوص نلنید بقنم یعی (دنوس) كمردکن دا روائی زا وصنار وطبوکیرتب هدنرزوانمزوب ۱ چ  

 . لرد قیقحمو فتک هلل

 یی داد ( قاب ههدام و ) دزدبآ هب هفشنم را

 تیاغ.كن ( وغارآ ) ندنساملع ربهاشم هسنارف یک

 ةروفات رابآ هروک هنجو ر نالوا قفاومو بیصم

Puits artésiens négatifs ( all ) رعت هد 

 . ریلپدبا

 وفات رابا هقیقلاق . ردقجح یننم كتمدخ و ر

 كنه ر وفات رابآ قددح كل هفشنم رابآ هکنوح

 رابا هدلاح ینیدلوا تثم ايو بجوم یمدخ كنهر

 یدنک هدیسکیآ .ردینم او بااس یمدخ كنهفشنم
 هنرزوآ رب نوا نهنگ وو رب ویا زدی

 شکع وکو هان وروک نشانی. تشم قرارایقچ

 1 ر وص یهدنزو كردبا لمع هدنروص

 . ردیا نا تمدخرب ,ینم قردیتاب
 را نوا .قعوروق ,یرلرب .,قانا هدزمتیکبع

 ۰ رس هنل وا هدافتسا هدا زك ندهفشنم

Ae 

 ینعی 4 ریلیدیا بقن ای < ريلیدا رفح ای رلوبق د.
 . رینل داي < ریلی اقای

 یاب ( بق ) هرزوا ینیدنلوا طابنتسا

 بقثم هکردکئد كيلد نالوا ریغصو دفا هلا هثلثم

 (سا . رت) هبومنم رابا

 ندب اهمآ



— ۳۳۲ — 

 قیم هللا نون بقنو . یک كد ی اکدلد هلا
 ردكل د تا د و ره وا ءظعو دفاب و

 1 کک ما و كل د ی راکدلد هد رلغاط

 ¢ هدرل را و د ۰

2 

 3 نرو ه رب ی ربدعت بق | ظن ةف توش

2 
 £ 7 هب وقت رابا ندنکچهاس هنل 1 ۳ او قم »۶

 دا وق نالحا هار وص هلد

 وجا ینیدابجآ هاش رط بق هر

 هل د هل | رلومق همزاق ء ی هیمسل هب وقنم زا

 EKE رد و کا شرک كن ومق قرف یف هدننبب . روی

 «ردهدنفالتخا كالا نانل وا می

 قیقح رلوبق بل كکلد و 4 ردیک كلدر

 بقنم <« رد اهدآ ةسن ی رطق

 ی 3T 0 4 ) وق نالیدبا وقح ریلبجا

 رکا

 لاثم'و و و 4مر راق ردهدایز اهد هبسل 1

 . ریلبجآ هلا

 . ( سا .رت ) هر وفات راپا

 . یراوبق وغرو ؛ رلوق ندا نار وف « نارقشف

 < زامقدح ردق هط را حطس وص هدرلو وق یداع تکی

 رلاق هدعاذترا را « هدرب رب هدنفرط تلا كنو وق

 فک ه یراقو al هط ساو ر فوص ند رلو وق

eلاج .هلنا هرم ولطاب ها 4۶ وقات : ردمزال  

 ول وق نمکی د هب ر وفات رانا ابو ه زاوترآ رازآ کو

 هر وفات و 2 راقبح هب یراقو نمکی دنک هو هدرا

 .رالرف <« ردا ناروف هجراخ ندنزغآ كنووق یک

 هرلویوق عون ون اهبشت هراهروفان هکردنوجا كنود
 ت 3 ی

 یا ۱ شب هدایوروا . یلیدیا ریبعن هروفان راپا
 كد هسناررف فوج كا

 هد ( ۸۲۸۵15 )

 رو وق هلو یر

 زاووترآ ناناو ندنرلتالو مدق

 ندرعع

 نزن را ةا هلتسسن هناروا نوجا ییدادنا د اا

 هہفام .ردشەلنىد هده زاو را رابآ او یرلو وق

 داسا یر تب هب ر وفات را ا

 « هد لسح «هدن رلل و وح اسسا هقیقط ای ءیدیاد و هح وم هد اش : فا

 یرابآ هب ر وفات رابآ دنا رح اق رفا 6 ۰ هد ناتسدنه

 ریلی روک

 هکر دهدیرلو وق وغرو هته ر وفات راب۲ تک وی

 3 : ردكج هلب دیا حاضبا یدمش یسهیمسل . هجو هدتد

 یرااشنا تروصو فیضوت اف ییهروفان راآ
 هب رظن ینیدلوا دنتشنم كرلد وقو لوا ندهغا فیرعت

 دازیپهه رظنو :مرویروک موزا کما نایب ییهیعیبط
 زمکیدلی

 یسهنیزخ وصوت عوض وم هریرب كسکو  قوچ زآ
 هللا ورو رب ینرطتا ۲ كنو هدبونا 1

 بونازواورغوط هیغاشا ورووو سایر دتالاصت

 لاصا قروه ريق هدهطم ییدلنتسیا کا ولم ندکد سا

 هدعضو و « ربلآ مضو رب یا هرزوا یلاق قاب

 رذیسه رظن هقتسف

 یاق وص ابو

 قلاق قاب لاصنا هنب كردبا دادتما قوج و

 كورونو < ریلب ربق یرغوط هب یراقو را رک < هر زوا

 رولوا كحهل یو ینالوقاش عضو رب هتمسق نالپریق و

 و هدلاح یتیداریدلوط هلا وص باق ايو هنیزخ هسیا
 لوقاش ٿب ا كردي ا, نالينمو رس هدنجما ورو وص

e ERCوصو . رايا ناروف اک .ندنب هم  

 تاورو یوقاش هللا یعا را ت ودص هدنسهس زخ

 هسیا هدایز ردق هل تبسن یهدننی یعافترا كنورو

 یهدنما كنورو هسیا زا ردقه یخ كوروو

 ندورو . ردبا ليم هفمقبح کو هدتسنوا وص

 ۔ه وسكيوص یهدنجما باق یلیم ٌهياغ كيوص ناریقشیف
 كنورو نکیا ام به هک و . رد

 لاق یمسق لوقاش ندا دادتما یراقو ندیغاشا

 ندنجوا كنورو «زمهلشیا هیقسف مبطلاب هسیا رولوا

 . نآ روفكب وصلاحرد یثدنآ یجاقطءزعا ناروف وص

 هلوروقندن ردق هدهدتععط هتشبا .زروروک ییکیدتا

 هیتفو .ردراو رلهراوف « رلهیقسف مسج مسج هلو
 درب نوجا قءریقدبف هدنزوزب ییوص ندرلهراوفو
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SÊ eنانازوا یراقو ندیغاشآ كنهیقسف  

 راز ی kê REIS ایوتلوقاش « و

 و یحاقط وا هلت وق تعنصو نف ۳ هل روف

 و ثادحا ردلکد یث ر هتشب ندک هلا لا و

 شنملیجآ قبر ید یحاقط هدن رطف هچر

 هدارون مزب قحا ؛ردلکد قوب یراهیقسفهروفا راب

 «یتجیآ یرانوب کرد هروفا اب نالیچآ هلبا تنص زی
 سعاقیط هدنجما ضرا تاقط یک مکیدید هدیراقوت
 حطس كردبا لاکا و ثادحا یو قرهبآ یوق ورو

 . ددترا ندکلس هدا دی دع رک هو

 یاینرتهقف ییط مج مبشوا هدنلآ و ۶ 1

 ۹ و 12 سا

 یسهتنزخ كرلەبق ىف زمغلدىاب هدرل هعاق

 3 هدرل هاب 4 هد زول 4 ما

 9 ندقار وط

 یہورو .ردباقر نالوا لامعا ندحاغآ ايو نا

 ينوص هب هن زخ . رولزود ندداوم ولرد وا كاذ

 ۰.۳۱۰ یهدتعیط

 یرلورو ؟ ردهدهر یوص ؟ ردیش لصا سن

 . لهدبا قیقحت یراتجوب یدمش ؟ ددشلناب لسا |
 تك. وص نانل و هدنتا آرب هدرمالوا قق ك را هام هوب

 ءزج ندهمب را ةيساسا یازجا ندیا لیکشت یضرا نم
 هلا هضدا تاقبط نمی « هما هیلص یا كمیام

 : زرودقآ او ززو و

 . ردفوقوم هقىقح ی ابسانم

 هدکخا تع ندننایسان« هلا هضرا اتاق

 تاقط كنا لرب اساشا قد ات 8

 .ردیسهلئسم یذوفمدعود ون یر ا دار

 هلس هدنامز قلقاروق كا کرده رع ایت ۹

 وا کا رز نوشاوا هسرولوا هدنس هرن كضزأ
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 رته

 «هب هیض را

 « هرلقا رب و وط یقالصبا هسرولوا یحال زاق ردق ه

 هرخص۰ ل تت وطرز « هش له راپ لکو شاظ
 ندنراقاحوا شاط ی

 ندندعم یالص كرازولوم نالبراقیچ 1
iندقدوروق هداوه نکیآ لکد هدهجرد وا  

 - ریلب دیآ فداصت هش رال ق

2 ۳9۹1 
+ 

 بس 9٩م

D4 2همت ون یراشاط نما هراخا تح .رولوا هدایز  

 لح هس د وح وكان وص قاحوا لاحو نالوا دع اسم كاب

 گفا ی ییح یسهلمج كل را هرخص . ردقرغ وع تك هکر لی دما

 تدع هدایز لا یک ( قاس ) ریفرو (ناوص)
 فوض قاجوا هال هدرلشاط نالوا لتالصو

 رلوص نادالصیا « ندا لب یرلهرخص . ردداو

 که زا حطس « راک ندض را حطس هدلاح تققح

 . ریریتک رلروماب هدیرلوص
 239 ید بنا هصرا فلو روا

 تا هروک هنکرتو هين كضرا عطس . ردلکدرب

 دوم هضرا یرلوص ۰ ر ومعان هدضا را 9 ردنا

 رایتنیکیرب « رلوک قافوا < رلاق هدنرزوآ رب « شهدیا

 رلاوب « ردیا ماود شيق نوت رانو هکردیا ادیب
 . رلیسک روماچ

 لک هکر لرد نوجا كمما حاضیا

 زار انعم ربع و اعقاو .

 ک هکنوح . ردیرغوط هن اما ردهجلل هغل ایم

 ود هات فشفت رط ندیم و رها ملظ

 0 رلرت روا هلب | لک عل هل اه رخص ود ی رادید را وح

 ندکد در ومغاب هدیضا را لی وق کود لاح ۱ را را وص

 ً زلوا د وماح ۰ زع وزوک .وص هد رزوا ۳۹ یک و

 هزوط یفلهتدوا داکزور رب یقافوا

 یه داحو

 ردلولح لباق ريغ بوج

 یھ دقیچ شن وک

 . راباق هامود

 لولح لباق ۍشاط رشاتو موق هلتبسن هلک هتدیا

 ریلردنآ دع ندرلهرخص

 ترابعندران و کل اب رلم رضا ناللوا لول لباق

 هکردراو رلشاط هلیوا هدر قوچ .. ردلکد
 وص نک اوا هدنناذ اهج یک« نص لام 1 یک ت ارت

 2 هنس وت هنک ۱ هدلاح ت ندرلشاط لص زص

 و رلقالتاح و رلش راب ن قوقش ندا رود

 ا هدندنجما كرلز و



 حجم تل ۳00

 و دوش هراه رخص ولر دره ااا وص هصالخ

 شرا ۰ رک ردا

 تی وص
 میرتسو لپ هدن رلضعب رسو لمس هدب راضعت

 نایرج ندنرلهدا ۰ ردیا لولح
 هروآ هن الص هحرد هنسلح له حص

 < زلوا ر هدهقطره یک رح

 . رولوا یطبو بعص هجرد هجرد هدنراضعب

 رگ ات كیوص هدنسیهش كيرا هکرونلوا ركع

 قی رفت هقط ایو هرخص ولرد کیا ًارظن هند و و

 کسر دوخت اتسم هن فوق كب وص یعوئرزب :ریلس هل دیا

 ربغ نخ کیک لولح لناق هتکل وا « دعاسم ربغ

 و عاضوا هلت هنرر درلهقطو . رار د لولح

 : ردلکد قاشآ هن ايما هل وا هدتعرط فاس ر

 هسرولوأ كج هل دا ا هبص وضح لاوحا ضعب

 هن رل هم وم تعضو هر و ۲ ذمتاقط هرزوا تموم

 هع ربشآ یا ءردیا لدات هل زب هدتعیط ًارظن

 ییاره ا روناو بت هلق رط

 سو

Ee 

 هةط

 کا < و LEE EAST ای او
 ین تب تا 9 کا 2 هر

 هنا لولح هقط

 ۰ لو جا لخادت « شهرک

 اد دا

 هس ر هد یطس تكض را

 ندهقبط , لولح لباق ريغ ايو لولح لباق ی هروک

 دش كيو هسا لولح لباق هکر ولوا ترابع

 لولح لباق ربغ « قللو هقط رب لولح

۷7 
 . رد يبط قتلوا لولح لباق هقبط یهدنتل 1 "هسیا

 كندر وک ف تاقط هدننآ سد دن وص كرا

 هود تلف مش یرورض مھ یمهلوا بتم هل روصوت

 هتلا یا لدات كرل زدکیا . هقبط هکمادام

 اضتقا یسالوا سنج رب كناقبط هسقو ؛رولوا مزال

 ضعب هد یحطسكض را . نیس وان . کیم ل اداتتقووآ هکردا

 ویا کش ین اوچ ناکا لس لاک مو
 طس ج نب ر هل دی نیم کر حو هزادا كرا وص

 ترابع ندهقبطرب ل ولح لباق رعغ امام هدرب سه ض را

 هدر وص E.2 < نوساوا ییاکما یمقحوص ندر

 لولح لبق لک ۱

 . یدرولوا لکشم ق رب هسیا

 ب كضرا حطس ۽« یرورض تاقط

 1 صا 8 هدیسالوا روتسم هلا هقبط رب

 تانداح كضرا هروک هنابیئرت وا یدمش « ردییط
 یتابیسانم هلا هضرا تاقط كرلوص « نسب ام

 « مهدبا ھڪ

e 

 ومر دنل و ج هدنرزوا

 لدات هک مادام

 نداوه رلوص نالو هدنرزوا

 یرلوص رؤمناي . رولوا لصاح ندروماب نع راک
 هن زادحنا و ليم « هتتعینط كر ییدتا تیاصا هسا

 مچ ءردک راقآ اب هب یغاشآ اب هر و ی

 ه را هطش ETE یو ريشي راق, ءرراو هرل زکد

 ۳۳ ۶ را فوت و توام هرتاب وط
 . داقآ هنا كر

 عياض هکلسیف ءام ءاملانم زنا هتانارت لا »

 س تضرا یسهقرک تیا « ضرالاق
 el ls 4 نالوا یراح

 هدنناببرت

 حاضیا لز و

 - رو دیا

 هدر ر یطس كم را هک هدا ض رق

 . نوسلوا ترابع ندهقطر لولح لباق هدایز كب

 ۱ لولح لباق ريغ هدعضومر نرد هدهدنلا كنوو

 و ارظن هتنوناق تافط لدا. نوسنلو هقطر

 هک لبصات دب قاز

 هکر دید هدنروصو . ردقوح رللاح هلو هدتعرط

 روم ندیا تباصا هننرزوآا لولح لباق حطسوا

 هل ربث ات هیضرا هداج . ردا ذوت هنا رب یرلوص

 . هلولح لباق ريغ هقبط ات قرهزنص یرغوط هبیغاشا

 . كنەقبط ییاو كردیا ارت
 حطس ۰ رلیا لیکشت هام ًةيوسرب هدنکرتشم لصف

 ضمو كکو یر ضعب نیمی یسمالوا ی هضراعتضرا

 یامهیوس ین هکریلسهلوا هایسحیس اغلو قا لآ یرب

 یدک

 . ریلس هديا قیقح ض رف

 هدار و و رتا ردق

 یا ندنغلشريق كضرا حطس یفرطرب هقط ی وص ل اماح

 هزو هدنب د (هرد)یداورب E وبا غاط ۳ . هدیرز زوارب ۳۸

 تقو وا هتشيا ,ردار وهظ هحراخ ءام هب وسوا و راقبح



 نیعرب«عبنمرب «همشچرب یعیبط «راکیب و, هدض را حل
 ییوص اراک رب هلی هکرویلوا كند . لک هلوصح

 ندنجما هقبط رب لولح لباق ۰۰ رویلک ندضرا عطب
 لباقریغ هلا هطساوو و ؛رویک یک ریلیزوس دو
 لباق یر ندارو ءروشا ردق هب هقبط ل ولح

 کارت مبطلاب هدرب کیدشل رب كنهقبط ییا ندنغیدالو
 لصف عب ی رال م ندا کارت وص 2 رلهقیط و هتشیا .رودب

 ردا دادتما یرغوط هفرطر هدنلآ رب ی ۱

 حطس هدرب رب قاپآ يک ید رد « تا عا
 در را عطس هنن رلوص ندهطقن وب یغ دل وا قالم هضرا

 كارت ءام ةیوس هدارو یدمش . رو دا ناب ۳

 . مزال كمهلبا نیبمت یناولدم
 تحت )ایرثک | هدنف ناسل كدب ےک ءامایوس 3

 لامعتسا یرایکرت( ءام هک ر) و (یراهکر وصش ۷

 . ردطقس زار هحه ونعم تلالد رایکر تو ۱ رولا

 ج یغیدراو  هنقرف لزوک كب كنا ومرب كا

 « یرهقبط موق « هدضرا ماحرا ندرلریعت روك ذُم

 هدی رابط وص یک یغیداوا یرلهقبط ۰ یشاط 11

 هدنجارب هکو لاح . رویلیدبا شجن انعمار یک د او

 تح اعقاو . نهلوا و ردقو یرلهقبط وص 9

5 ۵ 4 

 ےس کک اک ا کک کے کک یک ےک کک رخ کک ککے ریا اے ا ن اک ھم کک

 لوک پا یایتما ےک ل ام نایرخ ! نفر 9

 نیس _ لوک من هتس نکل . رنک 3و

 ءرلفهک هل ا ندنردق هدنجا ها لد رار 8

 وا رلهقبط یهدتسوا « رونو هدننورد رهام

 ءام هیوس . نها دایعاو دانتسا هن رزوا رلوص

 ندنشاط جرک « ندموق هسیا دوصقم ندنریبعآ

 هکدد رلهرخص یلقالتاچ « رلهقبط یلتاماسم ترا
Eهلا وص و تام  eهد زاقو ۰  

 علام یغیدلوا یواح كلام ٌةیوس هدریدقنو هسر 7 ۱

 ناو تکرح ابن هتبراذحاو لیم كنبط روکذم |

3 
۱ 

1 

 لکد یک یاچرب ناکا هدنسا رحم طقف ؛ رد ناي رج هنتهج

 ردبا نایرح یک یسهلزوس كى وص نەز

 نوجنا كلوب تح« ردىالوق كي یا كن هيضقوب
 وص» ردق یجهلیبلآ می شلک هعابشا "هللا وص
 قبا روقوچرب كچوك هدنجما یسهقبط موقرب شلآ
 روفوج " نالخنا هکرلیروک تقووا . ردنا تیانک

 هرب ندر یک رویفآ وص ندرب ايو ندضوح رب

 تنسهقبط موق ندبا هطاحا یروقوچ . زالوط
 مف لا رلوص نالک كرهل زوس «قرهزیص ندنرلهرآ

 لاځو هد (تعجامه هدامو ) هد رل همشا . رال وط ےسق

 ءزدیا ناعن هلو ندرهدرلقاناق . رلیدبا هدهاشم

 هلبوا هکردنوجما كنو قح ریروکسو ندنرلهزآ موق

 ندرر . ردشل رو یاب قاناق هد رع اتل ه رلعبنم

 . ردنماض یهبملع هنکن وا هدیریبعت رول اتاق وص

 : ( تعخاص هنرلهدام قاناق عبنم . نیع)

 لولح

 هرد یسهعلو كنهقطر لولح لباق ريغ هدنتم هقبطرب

 هدنرانامز ضع كنهتس بولوا ناک هدنرلجا

 رلقاناق«كرلعبن« نلیسک نوتبسب ایونالاز۲ یرلوص
 « :هدتعسط اعقاو . رولوا رادم هحاضیا هدیدوحو

 هکریلیروکر لعبنم ضعب هدنرلد هرد « هدرلرب قا ا

 ٤ ریلسک هتفه چاقرب 2 نوک چاقرب هدهنس یرلوص

 لباق ۀقبط هکنوچ
 حط س تقوره "یرلکرتشم لصف كلولح لاق

 قوجزآ لولح لباق ريغ ةقبطاضعب
 نالکبورص ندیراقو هدلاحو .

 لباق ندا کشت 5۳5 هدص زا حطس

 ريغ هقبط هللا لوح نر

 .زلوا قالم هضرا

 رلاق هدر ر هع رد

 قدی کارت هدنرزوا هقبط نالوا لولح لباق رغو

 ی لیخ كنهقبط لاماسم هنالوط هلال وع لوض

 هکردیلقا عابشاو بارشا ینمسقرب نيلاق لیخ نمی
 رار “هلا یرعق " كنهرد یسالعا حطس كن هام هوس

 . نیشلس هدیا ناعن هحراخ وص نداروا هدنوسلوا

رج كد وص هک دنا ماود یوا دۆ
 ناک هتکس هنا 



— ۱۳ — 

 یت ال رت یعافترا كتوم لقا یبسقلقا رارق طقق

 لباق هةبط .
 هایش رط هم زص را وصوب 3 رومای هنرزوآ ۳۹

 هدهجرد کسا ییعافترا كنها ةبوس كرهنا هغاشآ

 ردباماود رثاصقنایو یعاطقنا كعبنم ۱

 هدرلراکس ناقبح ندرلهراغم « ندرلفیک هدنتل آرب

 رد ندنعو رلعبنم زمکیدتآ فصو هدراقو

 قرهلوا یعیط ًاضعب رلهراخم «رلفیک ینیدقیچ كرتون
 رظنكسکیه هلتروصوت هکرونلوت هدتیعضو رب هی وا

 ی راکدید هب ربط فا نکا اگر

 رلراکب نلیدیا ریبعت هنوقوم نویعو هدملع ناسلو

 رلاز 1ایو رولوا ما و رد یل وص كعب:

 ردق هجنتاسکو

 ندا بلج یتربح

 هان ايو هتوقوم نویع هربط بآ ) ريلک هدوجو
 ۱ ۱ . (تعحا ص . هننزلهدام

 ةنسهدعاق دات گر هقطهدنسهن كضرا ردقهارو

 كن هقبط یهدنتحن و لولحلباق تاضراحطس هد رب را رظن

 لولح لباق ريغ

 ینرزوا ر ینسکع كنو یدمیش
 هقطیهدنتل 1 تو و لولح لباقریغ هقبط ندا لیکشت

 رب هلو هکردیییبط هدلاح و . نوسلوا لولح لباق

 نو بیر یراوص یوا ندا, تناجسا ےک
 ییدلیا اوحا كلولح لباق هتط یهدنتا 1

 یجنکیاو

 ا یل ید كلواح لباقربغ ٌهقبط هدلاح

 یسهطساو قالتاچ ایو قیرایرب

 : كدتسا رشد تیم دی یغیدلوا

 یعل هدا ص رف

 ۰ نم هديا

 نا یسضت هسس . كرلوصوا هب هام هیوس

 لاصاو تنسف هلا

 و رلوص یهدنرزوا رب تقووا هسرولوا .قجهلو

 لباق ةقبط «
 . رولوا هنداحرب ا كعبنم

 یک یغیدلوا هد رلعدنم هرلارو هکر هطقن هاب وا

 تن روت < وص E at ا1

 و قالناج قرا روک ذم

 نایرج هلواح راق۱ هغاشا هلا هطساو
 ا هتشیا ۰ ردا

 هد رل وص هدرلر م هقشأاب ن

 ۹ روسو بوکچارب

 _هدام ادا کھو دزدبآ
 راوآ : رلیاح ءرل ره ضعإ تح

 هر هطقن هل و هدتعسط

 .داشعا نایب هدنس

 ,e كرب هاسهطساو دزد با هکردراورلوص

 هدهنارف «رلراقج هو هن ارکوصو .رلرولوا باغ

 ۱5 /هدیا راطخا ینسادوش ۰ یک یربهن ( نژد)
 یهدنرزوا ریملبا رادزدبا الواندتناریعت ض الا راع

E۰ یرلهراغم ضرالا تم یتیدناب ارث <|  

E2 رلدزد با . ردللمربدشی راق هنر ر  

 ۰ ردیطا:را هلولح ةةط رب ضرالا تحت یزابتما
 هدنرزوا ر ندنیرت هر وک هلاح e تکیأ و كتاقط

 Eve e یرلوص رضم و ها تن ک ارم

 رابآ a هدافتسا هدتعانص هدتعارز هلسروص اونو

 1 ( تدحاض هنسهدام هفشنم

 ر نایاع ههلاطم ندنرظن ةطق تاقط لدابت

 تطرب هب واح لباق ةقبط کیا هدلاحرب یجنچوا
 تط . رادیلروص ل خاد كلولخ لب اقربغ

 لبا ۰ لولخ لباق ريغ ةقبط یهدرب هتروا هدلاح ون

 لیکتت لئاع دنس رب هدنسهرا رلهقط نالوا لولح

 ام هب و در زوا یسالعا راس کیو و ردا

 )ی لباق ۷ .aA كا تب یو

 ح ٤ قرهلوا هدنززوا هقط رب لولح لباقربغ ید

 تكاصا ومو تبسانم | واحد نایرارت

 ات قو

 وصت ارکوض زارب هلأسم هدردقت و یر

 . رولوا لخاد هلاح یجمدرد زمکحهدنا

 ابا ضرب طاس رب هلو رک ۱ كلولح لاق

 ۱۳۲ نوع ارل نالوا یاس انم
 رد یه دن تقووا هتشیا تبا رونلو ع وطقم هلا

 نامر ناک كلولح

 7 یواع كاولح لباق ةقبط روك ذم یر

 01 رو هداساو دک ار هداروا
 FRY كنبيترت هلتروص وا كناقبط . رولوا
 ۱ ااو 2م تقو یهایجآ یرلقاحوا ندعم

 ۱ رول. دیا

 لاج یجدر رد نالوا قلعت لصا ةهزمثحم

 E ةقبطرب روصحم هدننی لولح لباقریغ ةقبط

 لئاقربغ ةةط یهدنرزوا



 ریوصت رز هجورب هدلاح و « ردنرابع ندنسفلو

 ینیدلوا شقا ذخا كنهضرا تاقیط , زرو

 ريغ ةقبط کیا هکرولوا ا هڪ اح | هفلتخم عاضوا

 كلولح لباق ةقط ر نالوا روصحم هدننب لولح لباق

 ؛ددآقالت هضرا حطس یف :رطناب ندتهح هترآ ایو < كوا

 تاقبط لولح لباقریغ هنن هسیا یرلاح لوصو هب

 شما لکش هلروصوا ینعی . روناو دودحم هلا

 لیطتسمو نمک ناک هقط لولح لباق نالوا ۱

 هدضرا عطس یجوارب هکرلا یتروص ورو رب ه ا

 ر یجوا 2 هدلاح یغنیدقسح هزو هدلحم رب ت كاسكو

 .رونلو هدهفاسمر دیعب قوج ز 11 هنیمژ عطس هدنجمآ

 ناقیچ هزوب هدلم رب كسکو هدضرا حس كااتقو

 . ردیر كوا : وص ندحراخ هتنورد لاق یرزعآ

 رلوص نانا نیک یک تقو یغیدغاب روما "

 هقرط ناب زا كل اد بودیآ بقع ی رالىم هدب رزوآ

 ههر وک ذم هقط ندنلح ین.دقبح هزو كل ولح لباق

 هل روصوءام هوس کە دنا هقبط هتشپا .ردیا لوخد

 . رک هدوحو

 نوجا كملسهلوا لصاح ءام ةبوس و کرد بط |

 كا تكیهقط ال وا راوص ندا لولح هتنورد هقط

 هحرد ؛ ریریدلوط « زدنا عاشا ی رلهطق قامآ

 كن هقبط تیاهن « ردبا تیارس هنیرارب كسکو هجرد
 ناف قلآرب رب هند ا الیتسا یخ ۱ ۲

 لباق هقبط نالوا عوبشم هللا وصو نانلو هدنعضو
 : رولو شعآ لکشت قوا 8 اح

 لزلخ لباق ریغ ةقبط کیا هکلولح لباق ا , |
 كن هبضرا تاقط ¢ شلاق شءشاقسص هدنسه ٩

 ضراحطس

۱ 
۱ 
۱ 

۱ | 

 قرەقىج كرەشا :am ۳ هروک هنن راتبعضو

 ك زاس حجوا بیو نایک شعازوا قرهلاآ

 هست ۲۹۹ ہد رس غاط 3 6 هدی رب 5 كسكو

 س ۰

 نالوا ردق هنکنا ندنسهش یحفس تكغاطر 1

 هرو هد رب 4 ۱۸ هدهح زسنارف ء* اف

 ۳ ریلی دیا
 م

— ۹ — 

 4 7 € نالوا لب اقم کو

 پ ا هدیج وا
 نشا قالت هضرا حطس هن هدر بی ۳9

 ا مو .یرازوص رومعا همز وک هنعیدنل وا ض رف

 قا لآ الوا .رو رک ههقط و ندنجوا كسكوا ىنعب

 یتساحا لو هحرد هحرد ا

 نایرح هحراخ رلوص و هدندنجوا روا « رو رب دل وط

Eوش هک كع د ا . 

 ےسج یمطقم كرل هقبط زمکیدقا فیصوت هل روص

 ۰ ليوا .

 E و لا ام هدنجا ض را

 < ی رلهطق

 روم 5 روشیا

 ہلس هل دنا هش هنر 1 ر هنقسق رز

 ی

 .ردشمقبحهزو هدنسهرو غاطر و یک اووأ هغاشا

 ا ۰ *

 ندغاشا نوعا یقلوا ۰ هقسف هسبا شمامقح

 كح هد آ دادتما هدنتماقتسا لوقاش یرغوط هبیراقو

 و هلا لمکو تعنص یدمش . تاک ۷ لوق نالوا

 3 ردشلوا ماع هیقسق 2 ڪدجا

 مکیددلب لش و ف رعل تی وح اا کچا

 17 37 وا 0
 ۰ تام ما فا

 لک او داجما یلوت

 لاحرد

 ا کک ی تمدح ورود هدنس رب

 یراقو ناقبح هزو هدنسهرو غاط ۸ كلولح لب اق

 هب ورود نداروب تولوا هدنمآقد یس ها زخ تک یمسق

 ۰, رو دا عابشا ۰ رو ر دلود یورو روریک وص

 كيلد رب لصاو هنزو رب هدنرب رپ كنوروو یدمش

 شلدیا لک | یلوق یلوقاش هلجوو هسرولوا تج هابجا

 ندکیل دو وص ۳ ین. دلوا هدهقسف قبط ندا

 < ردآ ناروف CFE یرغوط هیراقوو < راقبح

 وص هودو مه عاذتراوب هکرالرف ردق هعافترارب هلن وا

 كل د نالبحآ ه ورو هد مه « هنعافت را كلهن زخ ناک

 : ر عبا هب همقفا ا کود كانسهنب زخ وص هل ا

 ندا حطس هب ر وفات رانا هکر ول وا اتا

 لولح لباق ريغ هقط کیا ضرالاتم قره الان

 ردق هب هجم ديا فداصت هب هام هبوسرب روصحم ۳۳

 رب  شلبحا ها | (بقنم) ادن وس هدتم اقتسا یوقاش

 ییداک ندب راقو كەس ام هب وس هکردن رابع ندکیلد



 — ع س

 ندطقن غب دابجآ هزر و ضرا حط س كن و وق همش

 هدهیعیبط تمکح نوجا ییدنلو كکو اقد

 هلصاوتم فورظ ايو رلباق یللاصتا نلیدا هرم

 ه یراق ندنزغآ تكنوق 7 هحنیج وم یوناق
 ه هطقنرب بيرق هنسهوس كتهطقن کیدلک ۰ یرغوط

 : ردا ناروف ردق

 هلا روصوا كب وص هدنراو وق وغرو ايو زاوئرآ

 ك هل اسو . ردهبکس "امر یاروفو حورح

 عب هدرلباق یللاصتا هدندفرط ر یخاضاو لح

 ) Vases communipuants ) هدهلصا وتم فو رظ

 رب وصت هدنراقو رلهرا وفو هسرولوا كجهلىدىاقېقد و | (Epاuiاidre مع 11۳01069) تاعیام نزو یاوتسا

 : رد عبا ( تعحام ه هدامو ) هتنوناق

 ( ۷ لر
 ہدننی لولح لباق ریغۂقبط یکیا لکس یهرع یدب

 دا فصوت كلولح لباق ةةبطرب نالوا روصحم

 وغرو رب نلیدا بش هدارو هکردبا زارا یتروص

 ینیدلوا یواح كنهروک ذم ةقبط هایسهطساو یسویق
 , رودبا ناروف هجراخ رلوص

 ةقط هکرولوا هللوا اضحب هدننابیئرت وص كتعیط

 هلا جاج وعاو ليم قوح زا هدنجا ضرا كل ولح لباق

 CA یجطس « یمسق دک“ بونا زوا یک چو رام 7

 هسیا رونلو شەقېچەزوب هدنسهشوک یداورب«هدریرب
 وص قر هل واتقو هنا یسویق" وغرو هدلاح وب هتشیا

 ر یعیبط هدهطقاواو «رربقشرفهب یراقو نکات

 ح . ریلک هلوصح یسویق وغرو رب « هراوف

 ر وروق x8 مکن دتا ر وصلو فصول وش

 ند4هوهوم ۷ شلدا روصت هدنهد « ندضرف

 E تنم ترا
 ار قور هدرنازج .رددوجوم «ددلاح رب شما
 رریقشیفه یراقو یرلوص ینعإ هب هرا وف نوبع ولردوا

 هلتروصو .ریلیدبا فداصت هرلهبقسیذ یمیبط «هرلراک

 ۱ یدمش زا زآ هدایز کر اضعب یحج كرل وصناقبح ندرب

 ۱ ۳5 یدمام تاربدنو هبضرا تالکثت كرلاروت

 اج وا ن تنی تاقیبطت كلاح یجدرد زمکیدتا
 هدر هلو هکهن وش : رد هاظن
 هم رزوا لولخ لباق ربع ٌةقبط رب 1

 لولا یواسكنو بولوا دوجوم
 لا هراداو لکتن ییهنام هوس
 دن راحت غاط تان هقبطر وک ذمرلوص

 ندف رط نر ونای « ناقيج هحاعس

 رلوص وب اغ هنلید كنهقبطو ریلک
 Ele فرط « هدن ج نادوس

 8# ۰ ردا نایرج

 ( هقفدتمهایم ) ةراوف نوبع زمکیدتنا فيرعتاوش

 نالوا دوجوم هدادنالهز لووو « هدادنال ربا هل |

 زالوا فورعم هایمان ( رهزیاغ ) هدنرلناسل !پوروا
 ا ۱ افا یی رز ی راهرا وف وص ,قاجنیص

 .ردندنابق هساکرب تاعافدا امعون رلرزاغ

 ام یهدریازج یلاروف ۰ یدوعص كيوص هدرلنو
 ۱] وزارت بآ طافضنا اي قبضت یک هققدتم

 a jaullissantcs ( هدهحزسنا رف ]1[

 رلوص زمکیدتا هجرت هنده را وفنوبع هدارو و نالشد

 ویلی د| فی رعت دس وماق ےک تن .ریلب دی ریبعت بعهد هج رع

 رهروکسو وند |نآروفبوریقشبف ندرب هاقییضت-ببع
 . هتسانعم هقفدتم هایم . رسد هرل وص ندا نایرح



 م 1

KRهدکمهاشیا ضرالاتش كتععط .ردلکد یس ةت  

 نالوالصاح ندرلوص نایانباق هدنرلقاجوا ایم نالوا
 هتسمدام «رێاغ ) دىر یبهیقتس ال و 8
 . (تعجاص
 هنر ر . كنهضرا تاقبط هکرولوا هوا هداضمپ 1

 تاقبط هکنوچ - قردلوایاجما ینبترتو تیضو هاتبست
 یک رلجووک شلوت وق هنجما یر و هدرلرپ رکا هضرا

 روصح ننیر لولح لب اقریغژقبط یی ارد ب صو عوض و
 فررعت هدهبشت یهدراقو لولح لباقهقبط نالوا

 ر سوقم لکد هدنلکش یرو رب لام نمکی د

 هنراعس كنهبط ههدنروصوا رولوا يز
 ندنحوا ییا كنورو قمی ندنرفرط نالوا قالم

 ه یراق رلوص ناقیچ هدءطقرب نالوا قا لآ اهد

 وتو .رولوا تدای هعیبط ثراوفرت ا : 8
 لخاد تيوص ههروک ذم ٌةقبط یعافترا كنهراوف
 قرف یه یس هطق ج رخ هلا هطق یغیدلوا

 هدقعضوو لکش یهرع ۷ رولوا نراقم هعافرا
 نی تارا

 راقح وص ندام هوس نک ید 5 8 ۱

 یتسویق وغرو رب هلا ویق یداعرب نالچا هرزوا قم
 هی

 رم
: 
N: 
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2 

a E 
7 

4 
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 ( ۸ لک )
 هکریلیر وک هسیا ريلیرویب تقداږکش ۰ روبرتسوک
 هطقن کو كضرا وبق یداع نانو هدفرط غاص

 تك وصهدنحمآ كن ویقوت . ردشلبجا هدالبایرب هدنس

 ردق هنعافترا كر نالوا لخدم كنامثيوس یعافترا

> N > 

 .. ددشلاق بوروط میبطل اب هدارواو شا دوعتص

 هبمولط اب هغوق اي نوما كملیبهلآ یراقوب ییوص وب
 هسیا یسویق وغرو نانلو هدفرط لوص . رتسیا
 «ردشملیحا هدننطب یداور «هدن رب رب قاب كضرا

 كلحم ینیدلا كنویق یافثرا رب ینیدلآ وص

 هدرلهیقسبف نوجا كلوب كسکوب یخ ندنعافترا
 . روالرف هجراخ ندننغآ كنوق یک یتیدلوا

 نالوا لصاح ندنبیرو تعضو كنهضرا تاقط

 الوا نوجا كملس هدا حاضبا هلرقح یهراوف نون

 یحاضیاو كولا كدالبامازتلا نق رط هبیشت هب هيقسيف

 هده عبط ی PEE عا 4 1 هدنروصر ین مات

 تعحا ص هدهنسه رظن رلباق یللاصتا نالوا فورعم

 را اا مدال |

 دا ااا کیو ردو یار هل کمان
 یاوتسا  هدرلباق یللاصاا هدزارب نوجا كملس هدا

 . لهدا ثح ندننواق ینزاوم كرلوص ینعی هایم
 لو مولر هللا هحو ى چموک هد ا ال کک

 كن رود ىللاصنا

EA RTE 

 ۰ زکییوقوض ند
 1 كتل ۲ میام

 و . راقح هدهلل وق

 دا ررق" تن زا وم

 -رلل وق | رک وص ند

 یرلعاف را كى وص ی هد

 ۰ رمل ه دهب وس 1

 هک هدیاض رفی دمیش ) لکش ٩(

 ینیداوا هدیدو یللاصتا ٩( لکش) لەر ۲

 هلو دنا وا. رصقار ین یکی بز یاب وقف یکآ

 هصیقو هنبزخرب كچوک ولع هلباوص هدنسهبن كلوق

 قلضوموب , ۰ نوسلوا شلیقاط قلصومرپ هدلوق
 یسهوس, كبوص یهدلوق لوس هدلاح ینیدلوا یلابق

 ( ٩ لکش): 7 ندنسهبوس كيوص یهدلوق كچوک
 یللاصتا | هيلع ءانب . رونلاو لقرف ردق یعافترا



aمس  

 ییدولب | ارحا هن رژوا قلص وم كن وصهدننورد ورون

 < هنعطقم كل وق كح وڪ

 هنتلق كننوتس وصر یواسم هندهب ۽  یغاقئرا

 هعقاو قسضت هسلحا قلصوم هدلاحوش . ردیواسم

 لوقاش یرغوط هبیراقو وص یهدنجا ورو ینبم
 ۶ 7 یعافترا كناروف .

 یسهدعاق ٤ قسضو طفص

 ردا نار وف و اقا تسا

 هطق وا وص نکل : راک مزال قلوا یواسم هنعاق را

 ینسهن دوعض تکر ح کلر : وص کک و> ۶ ۱ ز امقحردق هعام را

 < کاکشحا و دانغا كبوص هنراراتک كتورو الوا

 اوم یغادر دلاق ن کردا نارو ود رص ساب

 ۸ ردیا صیقس و لد دعت یدوأقم زار

۳ 
 لباق هنسا را لولح لباقریغ هقط کیا هتشیا بل وح

 نالوا ثداح هدتعبط قسم وا لخاد هقط ۳

 یر وهظ ا لوصج تروض كرلەراوف یادخ

 لمکم كر هجنجوم یوناق هایم یا وتس یللاصتا

 ینیداوا یواځ كاولحلباق ةةط .رویل وا شلدبا حاضیا
 یشاب كن هسام هوس

 روهظ كن هراوف

Thi kri 

 | قاچ

 ۱ هد رلد او

  Eهدهطق رب ۱ کتک و «

 اهد هلا تبسن ۴ ۱ ها یی

 یرکید هصق یر هدهدتعسط هل رز وص ا

 ی هدلکش . نوا لصاح باقر

 هب وناق نبع یک ینیدلوا هد اق

 یلل اصنا

 یللاصتا نوزوا

 نیا یا رل ه سم ول کیا

 نالوا

 . رویدباناروف « رویروکسوپ هجراخ هلتروص نیع

 لباق ريغ ةقبط کیا كلولح

 هن وص هدهدرلب اق یعیبط ًاقفوت

 لباق ةقط ر هتشيا

 یا هبعط تاش ر , یک یسهمشیقیص هنن لولح

 هجو زمکیدسا مرشو فیصوت هدیراقو قرلوا

 < نارقشف قرهلوا یعیبط ندر هدرلل صعب هلا

 یرلعبنم وص ندا دوعص ردق هعافترا ر قوچ زا

 .ردلکد نیش هقشاب ی ین رازآ دوح وم ندنردق

 تعانص طقف . لاذا هدر ره یطل و تعیبط

 ندنناعضو ارد وا تاب ۱

 هدنسهزا لولح لباق ريغ هقط ییا

 رو ر وط ههل هن رشل

 كما هقافتا

 زیداوا یواح كلولح لباق هقط

 ۱ 5 لباق قع رقشیف ندر هلئوق نف یرلوص

 3 ادد هردشمرتسو ۲ هرلن اسناهدیناکماوت فداصت

 ۳ اق ريغ ةقط ییآ هکهلبوا « هلأسم

 هدرب رب ترکوت ینایرب E ل EE هتسهرآ ۱

 ی نالوا رو هصح

 7 ا ر هداس ردقه

 ارادت ندارو سهام هیوس «شیقیچ هضرا حطس

 لدرب هضرا ردق هلولح لباق ةةطر نالوا شما

 . رو دیا تیافک قچا

  لتسو قوچ زا هدربر هدنرزوا حطس
 دلکش لاو .(O مدا ض رف فأ رغح هوح

 . یک هضوح زمکیدتا تراشا هللا فرح

 ةط کیا لولح لباق ريغ هدنتل ۲ كنهضوح وب
 ۰ لباق هقط رب روصحم هدنسهرا كرانو هلا

 هقط نالوا لولح لباق ربغ هدلکش .

 اتص . نالوا لولح لباق هلا یرلفرح (> ) و ( د )

 ۴ لا ضرف هن . ردشلرتسوک هللا فرح (ق)
 ۱ ك - یک ینیدنلوا زاربا هدلکش - یسهقط (ق)

 رتشآ هللا هحامس هقط . شمقج هزو هدر رب

 ییدلرتسوک افر ع هدلکش) نوسلوا شا

 اوس رومتای نازیص هنجما هقبط ۰ نریک نداروب

 نو نل و

 ارفح هضوح ردبا بیقعت ینرادحاو لبم كن هتبط

 ؟نوج . ردا کارت هدارو و « رلک هنتل ۲ كنف

 اقط کد لوا لباقریغ فرط ترد «یسوا یا
 = رلوص ناک ندنراقو هلع ءان . دودسم هلا

 * كشفارغج وح « مدنا لولح ه

 راق هقط ءَ

 و ر وط مت < ءام هیوسر شعا عابشا یولح

 حطس ۲ زوم داك هف رط

 ه رب ظوفحم هدنتلا ر كعد قو یر قجاقج

 ٤ط کهدنرزوآ كنهوسو یدمیش « راو یسهنیزخ

 ةطندضرا حط كرەتيلد هلبا بقنم لولح لباق ریغ
 رب ردق هلولح لباق

 EA ۹ و 1 رين الب وط

 وچ ۽ رويماقيج هضرا

 ] 6ا هسرولوا قحهاحا دفن ه
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 هفع ولو هدههوس ر اعاد رلوص هحنجوم یو | ها

 نالبا و رز هدراباق یللاصتا ندا ا و

 كنا وس و . راق یررغوط هب یزاقو ن ا

ECنقاب ههحرد وا هسیا كاسكو ردق هن هطق  , 

 . ردبا ناروف ردق هعانترا

 هطش یغیدلوا لصاو كب وص ناقبح هده ر وفا را

 هل وا قسقح . ريل هل داریبعت یاو زارت بآ و

 ردلکد تا یوزارتبا 5 هوس هده ر وفات راباآ دز

 رب الا ۰ لکو نامز نام
 دزوص ندا 9

 ی همام .hee هدول .

 ا 5 رد عات هنعاق و و

 ردا د ۳ نیاعاضا ۳ نمکیدر و ه دنقح هب ر وفات رانا

 قال هضرا حط س كلولح لباق هقیط . اهد هنداح رب
 مس

 بآ هيو س نامز یغیدلوا لو زوم هدرلرب ییدتبا
 هکن وح .ز وب تقو ینیدلاز ۲ < رولسکو

 لاصتا عب . رودبا لد یاعترا كن همام هیوس

 وزار

 یسهوس كیوص یهدنلوق نوزوا كب
 . ردكعد رو

 هدنیسآتهرونابرابا رولدا ندا و 3

 ندب راقو_هدنتا ۲ كر قجلیجا و وق «تیشوم طرش

 هلا هریص - هلا هجو نمکیدتا ےک ارارک یوب

 « بلدا لولح لباق ےک وب الا
 شا . یلاعولوپ هقط رب لوح لباق هدنتح كنوپ

 لولح لباق ريغ هش هدف ۷ كن هقط ىج 9

 وب وق ورا نو هکن وح .. ردیالوا دوحوم هقبط ر

oهسزلوا هقط لولح لباق هدنل  كرب  

 كن هقبط لولخ لیاقوب:: شهلوا لصاح هنام بو

 و هسیا زاملو هقبط رب لولح لباق ريغ هدهدنتسوآ

 دوجوم هقبط سنج رب ننکلای ( لاح یجترب ) هل
 كن هقبط راوص نریک ندناب « ناک ندتسوآ «ردكأ

 هحص زا حلطس ق ر هب الشاب کما 7 ار هد

 شاوای شاوای هيا مدل ج رخ تكجهدا نایرب
۳ 

 « ردیا تیارس یرغولع هن رل سف یراقو ك
۱ 

 یا
۳ 

 ر ۱

۳9 
5 

۱ 
3 
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 سو
 هدنتل ارب ,رلیا لولح ردق هنحطس « ریلساپ هنف رطیه

 اما هبط . ضمهلوا لصاح
 یحطس كل هقبط رلوص قترآ هرکصا ندک دک غ ا
 تا یوم e A کارت هدنززوآ
 ۱ ززا ادس لوکر 3 قالوصرب هداروا ابو راق |

 یسهس زخ وص ر دود

 هدتقف وم طرش یجتکیا می دم اب هب ر وفات را

 قالت: هضرا: حطس .هدرب رب كاسكو كلولح لباق ةةبط

 لباق ِكمزک وص ه هتبط هس زالوا, هلو

 رب قفاوم هنسهبرظن رلباق یللاصتا آب يا
 . لوا لصاح هدهسام هد وس

 یواح. یرلطربث و . .هدنزلفرط رک, كضرا
 هروفانرایا هدرلر هلو . ردراو رلهضرا « رلهقبط

 هبوس زکلا شا . رواوا نکم هداحره یھ

 نیکلد كالد ردق هب هر ط نالوا یواح یهسام

 2۳ ا

 ی راییترتو عضو هل روص وا . * رل هقط ۰ رمل تراءع

 یلایرا ضرالا تاقط هدكم هلا ققحو لی )

 هرادا ییهروفانراپآ . ردلکد لشتر جوک هدب دنع

 ندرلرپ قازوا خس رف زوتوا یسرکی ًاضعب رلوص ندبا
 .ردهروک هنعقومهدکلنرد نەيىم كرلو وقود . لک

 (یبسایو) (لنهرغ) نالوا نشملحا دنر سراب

 ین هقبط موق نالوا یواح قس4 ا وم كن رل وبق

 EY هو هدنتمس لونج قرش كرو رک هی

 .ر اقیح هض را حطسهدنسالیاپ (رغنال) نالوال اکهدندعب

 روک ذم هلع ءا (ردهرتم ۵۱ یعاهترا كنالبابون)

 هدلکش جم .٩ نیمی راک نداروا یرلوص كرو وق

 هدارو یسهننزخ وص ( > ) نایدا مس هددمول ۲

 گدیشتتباوا

 رتش ات ۰ ندرل هرخص نىل

 رادنآ هقنط. "رو قی ردهدرب رب

 اق تباغ هقبط لولح لباقرمغ

 (رغنال) هقبطهلسا بیروت هتشیا . ردتراعندن رشاط

 م دا هه كوا باا تس نالا

 کاتو رفنال هلبا سراپ كن هضوحو لکش یهرموت

 كنس كنسو وق (یسای) .ردباهبارا ییعطقم كنهسق



 ی ۷

 (۱۰ لکش )
 ردهرتم 1۸ هد ق كنسود وق (لنهرغ) «هرتم ۷ ۰

 ردهرتم ۳۰-۳۳ یسوزارت بآ ٌهیوس كراو وقو

 هرتم وا زوتوا زوتوا وص ندنزغآ كنووق نعي

 نون زا ورد ایم رار راف ساغرا
 یساب هحرد ۲۷ هدنسو وق لنهرغ تقو یرلقدقنج

 ۰ ردحرد ۸ هدنسو وق

 ۲ ردشینک رلود وق یداع

 و « ریلیروا هلا شاط ایرثک ا یرارادج . رلیدا

 . ( تعحاص هنسهدام و وق ) ریلیدا ےک هل ر وص

 < کیا ایشک | یرطق ) ردراط هسیا هد هر وفا زایآ

 رفح « ریل زا رل و

 « رینیلد رتو .( نا زواج es چوا دوخاب

 رلوروت اس هنا هب یغاشآ ند راقو 4 ریلی دی | فا

 دایآ ردا دوعص ندنجما راورو وص . راک

 ندکمول | وقف 4 ندکمردشا رب ورو هه روفات

 هفلتخحم تاقطو تك | کج ی رارادح كنو وق دصقم

 . ردیص وصخ كم هل | منم ی ر ايتن زیص وع رک دن دی زا

 ترابع ندراوص لزوطو یا رلیشزص و
 هلریدشیراق هتنوص لصا كنو وق هدلاحو هکربلس هلو

 . زلدبا زوج
 یراتل نچ ماطر نوجا قجاآ ه وفات رابآ م

 رلتثل او هدنسهدام قلجو وق هکرد شملوا داجما

 لیصف هی تایم « كجهلدبا ریوصتو فیرمل
 نوجما كلد یر اساسا لاو . ردقجهولوا

 ندنراوغدو رب عوار نموا برو  داجنا

 رابآ هکرد نوجا یی دا هللا وغرو .. ردنزابع

 هدیاا یرلو وق وغرو هدماوع نال. ههدوقا

 . ردشلر و

 یس

 و« دوعص یسک كراوص ناقبچ ندهروفانراآ
 هنعاقترا كنسوزارت بآ هوس ¢ هنن رطق كنسور

 هتک رح تروص كيوص هدهئام ةي وس ضرالاتح
 قوچ نده ر وفات رابآ هکر د نوجا كلو . رد بات

 لولح لباق ةقبطر نرد نوجا كملسها وص

 نکیا ردیاب تبق هب ر وفا رابآ

 . ریلیدبا فداصت هب هام ةيوس اقرب تاق تاق ًاضعب
 ردما باج ا قلوب

 .ردیلرو وص هدایز كا ىنرد كا رله وس هدلاحوت

 ۱ و روراو هديسانتتساتلاموم طق
 یراقو هطقن کد كوص ندا هرادا یهسام ٌهیوس

 اهد ندنذخ ام هوس رکید نالوا نئاک هدرلهقط

 نچ ندنچ هيام ةيوس چاقرب هلو .ريیبهوا نایب
 لمهلورو هللا انتعا لاک ییرلرادج كنهروفات رابآ

 ,a ك وص ناک نده وس یهدنلآ = كأ كرد

 ١ نیسلدا فشن ندنفرط رلهقبط لولح لباق رکید

 اف هددصقم رب ندقمهلورو یهر وفات را اد

 روک ذم كرلویوق نج ندنجما لولح لباق ةقبط
 ندكم هل | منم یک ارتشاو لاا هل ا رلهقط

 . ردترابع

 هروفانرابا ددعتم هرزوا قلوا نی هتبررب

 كترورو .دوعص « هتیددع كرانوهدلاح قيل

 ًهیوس ندیا هدادا یرلووقو ینمی . هروک هت رطق
 یرلعطقم كنرئورو دوعص هللا یداعبا كني هسام

 یسهیئام تاجارخا كانبربره ارظن هنتبسن كنعومب
 ۱ ۳ . ردنا صقات ء رارغوآ هلدت

 ك ه روفان راآ __ . ( 11190071006) هبخم رايت

 كنه رشب تاعارتخا . ردمولعم یر ندرلتقو کسا

 ف داصت هدهنن داجما 4 لو وقو یک یغیدلوا یا

 مدق ردقوا ف كملشیا ندعم . رد شتا مدراب

 یهلوا هنمزا یداجحما یادتا هکرد تعنصرب

 هاحرا كاتعیبط . ردزتخم هدنما تبل وج مالظ ندا

 یرلهنیفد « یزاکر یلتمیقو کیدتیا ظفح هدنیمز
 وا نامز قوچ كب نوجا كمهلا ىرحنو فدک



 هلا هطساوو « كا لامعا یرلوغرو رب « رلهئقنم

 ؟ یدیا یعیبط صا رب قمالقوب یتایوتحم تانیمز تاقبط
 نده تاتا تاغ هلون هکرد لمتح كن دوا

 هران اسنا فداصت وو شمریقشیف وص ندر نکرازآ

 e ردشمزت د وک شرط قا هبروفات رانا

 ۰ ردیریپ تكتعنص یه

 « هدنج یر ند ېډق نامزات هک ردنوجا كنو

 هداش رفا «هدناتسدنه «هدنارا « هدارغص یاینآ 1

 ندع دق كب رنج له . رد ها هب روفای زابا |

 تایم اقف قم هب ر وفات زا

 ا د 1 هداند فدا ۳7

 نیرد تاغ یر |

 یجنکیا نوا یرفح هروفا رابآ هداپوروا " /
 یسووق وغرو نالبحآ كلا ردا ءدب ندرصع

 هدیرد زور راش (مهدهنللل) < هدنت الو (زاووترآ ۱

 رد شهلا |

 زاووترآ یف یا رووق عوو . ردشلوا اشنا ۱ ح

 روک ذم هلتسن هارو ندنفیدلوا ثاریم هنت و

 هدنخ راب en jah E و وقو هر وک هتاور ك

 یاب <« ناو ھ618٤ ۸8 » هزاوو زا رانا هدءرلو 1

 نوالارق هسنارف هدنخرات ۱۰۷۱ .ردشْلاق راک

 ملع یفیداوا شا باج ندایلاتیا كنیول یجندرد 1
 هد(ی ول وب ) «هد(ندّوم)تقووا 0 ته |

 د شيخن یانلع هنن رزوا هرحفنم را نالوا شل |

 هدنګ را ۰

 هدنکوایز وک"

 یعنی باج ی رایتعاو تقد-

 یدنک د (ه ویمار) یوا یب1 نوا

 . ردشمردچآ و وقرب ا ۱

 یعمعل و : كن هب ر وفات راثآ هداق شا و اوروا " ۱

 . ردیا ادتنا ندنللاوا یدالیم رصع یجشزوفط «
 نوجا یھ هب ر وفات رازآ ردق .هنامزو تو

 یا و رۈي راک زا ا ه هقتع لوصا

 كض رالا راع اعقاو . ىدا رويل ۇق رلتل 7 بیت

 هر وفا رابآ اجماج هدنرزوا ضرا یناینشکو تاقیقدت |

 س ٩۵ س

 ندهلوا نینس ۱ ینفیدنلو . رعقوم . دعانم ها

 ی بوم محک هو
 یرلهنیزخو هرارب نایکچیازسوص «یدرب دا غیلوا
  هدنالمع طقف . یدنالکا یفیداوا لباق قمتقا

 نکا طلا دو ورضا قوم تالعم دین
 ردق هنیمززعق هللا تاودا ک قاطرب هلوا « كمروک

 . یا لکد یئر یالوق نجا روک

 .كلجهلب دا هجتهجیه نده ر وفا زابآ هکر دنوجما كوب
 ۱۸۱۸ قرهل1 هرابتعاو تقد ظن یهمیظع هدافتسا

 ةن رزوا یروار كن: ( یرو ) وسوم « هدنځګ راب

 للاک او حالصا كنتالمع كلد و وق (هیییغرت تكرش)

 :كوك اراتعا ند راي و . ید هق اسهر هدنقح

 نمک ی چک رق عاوز كرو كمر وک ذم تک رش

 یسیعاسمو ممه كنس

 نلیدبا ربشن رلتقو وا هدندفرط رب . یدالشاب هک ا
 نتتعفنمو تینا هل روص نه كلهن روفان رابآ رله رطاخ

 .هدنتهح یه كناپوروا هنرزوا كلو

 قرت .هلتعرس بقننف هدنسهباس

 . یدتا تابا

 « یدنابوا هبمومع تریغ رب هدنما قما هب رفح رابآ

 . یدنوط زو هنلاغوج هنوک ندنوک هر وفا رابآ

 كوس هدنلا كراسدنهم. « قرلوا ندهبنف قراوخ

 ۹ FE یاصع س رلهبقنم نهلشیا هل راهمر

 هدنسهروآ رللوچ قاروق ۰ هنعریقشبف وص ندر
 رلناتسب هدرلناباس « هفمردنایوا رهرحشم « رلهرحفم

 رر یرلوص نالوا ناهب هدضرا ماحراو کمر دنلاشپ

 ۱ . یدالشا هخم رب دتقآ هنن زو

 یرلویوق (لنهرغ) و (یساپ) نک یرکذ هدیراقو
 هدنسهاس لاکتسا كننف كلد و وق نمی رانا .بقتت

 زبننا رف یتسو وق (یساب) .ردندهمهمرات ۲ نلکهدوحو

 ( لنهرغ ) ۰ شچآ تاذ مان (واوم) ندنراسدنهم

 لب رکا بم کو نارمل شود
 یرلتمدخ كوس كب كسدنهم کیا و هنت اقرت ككتنف رابآ

 رد نوشوا

 ۱۰ -- ل



 ا

 هشانتاضرا و وق ییاو نالوا ناک هدنرهش سراپ .

 نالوا یواحیب هام يوس «شمنیل هد ندنجا یرلهقبط
 تكنسهض وح سراب .ردشلوا لصاو هنسهقط موقلمشی

 هنیمأت ًامطق قیققوم یکه دبابو یسهیضرا تاقیقدن
 ندنساملع ضرالا تاقط سراب . یدلوا رادم

 هضرا حطس. كرادبآ ةقبط روك ذم جاو هرمز

 حطس كلوب . یدیا شتا فثک ىلحم ینیدقچ
 لنهغ « هرتم ۵ یعاش را اراعا ندرح

 هرم ۳۸ یاس راز اراعا ندرحم حطس هن كنعقوم

 هل وا یاروف كبوص ندنسو وق لنهرغ ظن هتخیدلوا

 1۰۰ هنیمز حطس كاچوک لصا .یدیا ققحو مولعم
 یر ردق ه هلمر هقط نانلو هدکلن رد ردق هرتم

 ۰ ید ترابع تکی

 ۱۸۳۳ لوا نوناک ۲ ٤ هنش كتسو وق لنهرغ

 طابش ۲٩ قج1 تایلمع . یدنلوا دب هدنخراب

 هدایز ندهنس ۷ هکیدلو مأتخ هدنسهنس ۱

 .ردهرتم ٥٤۷ قمع كنو وقو . ردكمد شا ماود

 هدهسنانو وق .ردیآ ناروف ردق هعاف را هرتم ۳۰ وص

 . ررو وص هرتل ۰ ۱۳

 ك رحم و دن | هدب دح هش تاودا « یسو وق (یساب)

 كنسو وق(لن هرغ) «هالامعتسا یسهنک امرا هدنماقم

 كح ەنىلەد ات هب هب رج نالوا لصاح هنرزوآ یرفح

 تامولعم راد هنتعطو سنج كتهبضرا تاقبط

 مهاجر وز نهود اتم یوا نیش زا

 هدنخ را ۵ لولا ه هنانلمع . ردشملبجا

 كلو وق هدننرام یسهنس ۷ هدلاح یغیدن الشاب

(OEEةضرأعرب یک کا ال ه هرتم ۸  

 قع وط یغارپوط . یدلوا یداب هنلبطعت كنالمع همهم
 هنقیضت كرب رلورو جاس نالیربدنبا هو وق نوما

 7 ۲ ندن زن | كنو وق«كر هبمهدیا تمواقم

 ود وق هدنساننا تابلمع هلبسو یقرهنالهچراپ الماك

 هنسهیدب سراپ (دنیک ) ویسوم یندنهم . یدناقیط

 ا لاکا ہد نجی ا نایب ؛یمراق
 نوما قمراقچ یرلورو نالبرق

 تباہ . یدمهلوا قفوم « یدشارغوا قوج كب

 کل . یدلوا روبحم كنا كرت نتسهرادا كابل
 E كنرارومأم ینهرادا راعمو قرط هش رزوا

 .یدنلوا 5 عام رارکت هشیا قرهلوا هدنتراظن

 بیقنت هلیتفص سدنهم ( دنیک ) ویسوم هیفام عم

 د یدا شعا

 هب هب تایلمع . یدیا رودا كارتشا هن هننابلمع

 1 3 لوا ندهعا رادشا رارکت

 كنه وق. روك ذم نوجما كنو . ىدا رویدیا باجما
 ووق رب رکید ردق هکلشرد هرتم ۰۳ هدنلوح

 هدنشلن کیا كلبا كنعافرا كلوب هک یدلدبا رفح

 هرتم (۰:۷) ايو ۱ هدشلث یجنچوا « هرتم ۳ یرطق
 هرتم (۰و۰۳۵) یرارادج كنووق یجنکیاو .یدبا
 یساب . یدلدا ےک هللا رلورو هکود هدننخ

 تالمع ےن کم ندکدلدبا هل هل روص و یسو وق

 وص هدنکلن رد هرتم ۵۰۷۰ و یدل وا ماود هب هیبت

 هرب ر نبق Ê كنو وق وص طقف . ىدنلو

 لصا هشرزوا كنو . یدلاق هداروا قراقج ردق

 At كروچوک یرطق هنجما كنسورو ووق
 اهد زار ووقو یدلریدنا اهد ورو ر هدنل وط

 ۶ راخ هلرومن لک وص ہد لولا ۲ تبیان یدنلهد

 هدتعاس۲  یرادقم كبوص ناقج الوا . یدالرف

 یرکی شاوای شاوای . یدبا یمکم هرتم كب ۵
 یغیدنا وا نیم هل وا .یدقبح ردق 2 هرتم كس

 605 .غ) هترزوا یسمایجا كنسو وق (یساب) هاجو

 هدتعاسترد E EA زار یلوص كنسو وق

 ا هتمکم هرتم ۷۷۰ ندنبعکم هرتم ۰

 كرلو وقود هکنوچ . یدیا یعیبط یلوصح كهجیتا ون
 ۳ 11وا ۰ ندهئام ةيوس رپ ندیا هدادا هدنسبکیآ

 هام تاجارخا كنویوت یی وا هسلچآ رلوبوق رکید
 کب طق . رولوا ضراع ناصقن مطلب هنب هنس

ٍ 
 و



 ۰ رد شل ۷
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 دوح وم جڪ وج تمام تاحارخا ك رلود وق قجەلبجا 3 ح

 هلضف قوچ ندنناصقن یسهئام تاجارخا كنو وق کیا |

 قمچآ هروفانرابآ ندیکی هدرارب یکوا هلتج ینجهلوا " ۱
 . رولوا ییراک « لیتعفنم هدلاح ره 8 ۱

fهب ر وفا رابآ ید ,هدانالآ و  (Eردتعنص ر  : 

 ندنامز رب عدق كب هد ( دراغوتسا ) ندنرارهش زا

 نامز هکردق وش بولوا دوجوم هیروفانراآ یر ۰
 رصع . ردلکد مولعم هدهیعطق تروص ىراس ۱

 هب ر وفات رابآ قوچكب هدهروک ذم كلام هدف طظ 6

ATیلک ندرووق و میانص <  

 هدرلر نالوا و رو دا هدافتسا

 .ددهدکملنا ارجا وص لو لو هتک 8 ٩۱
 هب ر وفات زابآ قوج كا كلذک ہداش ا هدە راک

 یول نس یسو وقوغرو نرد كا هداق صا . رد شیلبآ
 شملیچآ ,نوجما یبهقراف نکش ر ہد ( قول

 . ردمدق ۱۱ هه مع هکردینالوا

 لوصاقجا هبروفانرابا هدعدق رصم « هداق فا

 رصع یجتتلاو ندنوینا ردنکسا یامکح .شعا مولعم

 : هکرودا تیاور ( رقدوییملوا ) ندنلاحر یدالیم
 رانو «ریلیدیا رفح راو وق نرد قاط رب هدرل هحاو »

 رل رهتندن را غا «رولوا لصا وردقهکلنیردهرتم ۱۸ ۰ ًاضعب
 «یراالرات تعارز لها .رربقشیف را وص «رداراعفنا

 یلک كردا اوراو اقسا هلا رلوصوا ی رنات

 ورود ی راک را ردنا هدافتسا

 . زدشلوا كورم و هب ر وفا رابآ ینعی تعنص

 ك( هزوغاد ) "ندنراسدنهم هبسنارف

 ندیکسا رابرع نالوا نیشنهداب هداق فا ًارظن هتناس
 راردیا رفح هروفانراآ الاح هدرللوج هلالوصا هملاق

 ( قاف الا قارتحاف قاتشلا ةهزن ) یسیردا . شا
 هدنب رق ناسل « هدبرفم دالب هدا رفا هدنرئا ما

 وحو كنسو وق هروفا رب هدلحم ناسد اراصتلا ةيقاس

 . رورو یتمات هداوف اکوو ۰ رودیا تم ندند

 هدنح را ۱ اشا دعس موحم رصم ویدخ

 یرلسدنهم ایوروا هدنسهجغب ناک هد رق هب ردنکسا

 نوا « ردشمریدتبا رفح یسولوق وغرؤل رب هلیتفرعم
 ردق هرتم قجم ر ۰ شعلو وص هدکلن رد هرتم

 رانا داسا زك رازح

 همام هیوس رب ضرالایحم دعابم هنج ا ا

 . ردشمهلا دوعص هیراقو

 یر, ندهعدق كنسیلاها فرطوا ینیدلوا دوحوم

 ناروف « قمراقبح هنزو ر ی وصوت .یدبآ یعولعم

 ندا ادا ندراتقو و كن نوجا كمردتا

 < ریلیدبا هدهاشم ناالا هدرلاروآ مای كاتس

 لوصا طقف . رلیروک یرلناشن هر وفا رابآ قوجكب

 هدهعقاو تاثبشت نوجما ینیدلوا یئادتنا تیاغ بقتت

 هدرلاروا نوعا و .یدیارولوالصاحآردان تبقفوم

 شعل آ یللا هکنوج .یدمهلجا هروفات رابا ردق یو ال

 هحرل هنس نوجا كأ رفح و وق ر هدنکلن رد هرتم

 هلص وصخ . یدبا رودبا باجما قمشیلاح « كمهلدیا

 هبهرخص رب روز ۰ جوک یسنلهد هدبیقنت یاننا

 هفاسمقلورتمییارب هغلو یی وصایرثک | یم دنا وا فداصت

 .یدیر ویا لصامتب دوش در ین کیا شل
 ادا هجیت هرک قوچ رلکما نلیدیا فرص هجرلهنس
 . یدیا رودیک بولوا رده هلو نامز یکجهلدا

 هب وفا رانا شمهمهل رتب هدبون الشاب هدنسا ر رازج

 هنلثاوالرضاح رصع . ریلیدا فداصت هلرثک هنىرلرثا

 ؛یفالامتتپسا كنخ دانا بقت .مدایوزوا هعرش وط

 هنیدزوآ قیقفوم كنسووق ( لنهرغ) هدسراب
 وا ی نفخ هیر وفا رابا هدهدنسا رص را زح

 هسنارف هدنخرات ۱۸۰١ .' یدلآ تیمها ندیکی

 یارح قرەلوا یئادا رثا كن ( ووهد ) یلارنح

 تایل . یدلچا یسووق هروفا ر هد قرش

 هسام وس هدورتم ٩۰ . یدروس نوک قرق هبقن

 یدریقشبف وص رب لو هحراخ ندارو و یدنل و

 یهدرلاروا هقراخ و . ( هرتل 4,۵۰۰ هدهققد )



 -س ٩6/۸" سم

 هدر ر زسوصتققح .یدنا قرغتسم هرورسییامها

 قلوا لئات هعبنم لو هل وا هر ندر هدنجما لوچ

 یما مالسلانیعهب و وقوب رللا ر . ردتمعنر "لوس هت

 ووق کیا هدقرط رب فوج ارکوص .ژار . ریدر و

 كرلو وق وب رلیود یک هدراوج . یدلخآ اهد

 رلیدبای یوک « رلیدکید یرلچاغآ امرخ هدنفارطا
 کهدرللوح ۳ ناب درک هترضح ءرایدشل رب هدزلار ولو

 كم اق وس هبه رضحتاح«قمراتروت ندنوادب نابرع

 ابا نوجا
 كى یسهحاو (دتشر دنس) هدا رڪ  ردریب دی رپ لود اف

 ردقه « یداصتقا ردقه یرفح ه ر وفاب

 ز وب هبا رخ ییم هنتلق ك وص نکیا رومعمو نش

 9 وص هرتہل 4 ایکس ۰ ه دهققد ۰ یدآ شت وط

 ج۴ ندشاب قت یاروا یرفح یسوق وغروب ر

 1 یدتا رامعإو

 رابآ ردق ه۰ هدقرث یارص هدنشرات ۰

 یطعسو یر سه كرلتوب هکیدا دوجوم هبروناب

 .یداروسدا نم وص هرتل ۰ هدهققدقرهلوا

 .یدروگیزوی تیروعمیراروا هدنسهاس رو وقوب

 بلک نوح رلهحاو نالوا هرزوا كمتب یرلوص

 رب اجماج لوح ؛ یدلردشت رلجاعا . یدتسا نارمع

 . یددلا لوح .هرومعم میلقا

 زکد ی زا « كالس یخد هدهننامع كلاع

 مایا هروفات رابآ هدرلرمش ضعب مقاو هاا

 ةسام هيوس رب يتوق . ردشلاق زستمها كب هد ها

 .ردآنایرح وص ز1 كب ندرلن وب نوجما یفیدمهلل وب

 تىق كب اتش رشآ هدنسهموم ةرهثم ۰

 هرم ۰ Ef هدسراب یر ندنرهنابموق

 هدنامز رب را ندا ییا سو وق وغروبر هدف

 کرد هرتم ۵ ۷ کولا ۱ اراک هدوحو

 هدایز ندهنس ید ىق 'كنسوق ( لنهرغ) نالوا

 ینیداوا لا كبة لوصا هداقسا .یداشعا ماود

 زکیقاب هلمکت

 کک نا و داو كنهر وفا دابا -

 هدای ز تب نده روفات رابآ تعادز « عیانص < هموم

 ڭا هلو وق یداع كراو وقوب هرک ر .ردبا هدافتسا

 ًارابتعا ندضرا حس كیوص یناحجر ببس یجنرب

 ندنکلیدنک ردق ه هفاسم رب كسکو قوچ زا
 .قو یفرصم ۰ یجز هکج ل باب له یهی-
 ر نالخآ هنسهطق هحککو 2 ۰ كتكلم

 . دل هل دیا هلاسا هفرطره یرلوص E وغرو
 یرلشیا قمالوص ها « قمالوص قاقوس هلع هلع ءان

 1 ردنئملوا ا هدایز كب هدنسهاس رلو وق و

 « یرلوص نالوا قجةلق بوروط هدتلا ر

 یرلر رسوص < ق هد قع الرف بوراقج هنزو رب

 روصت یسهحرد كنهدناف یهدكمهلا قرغ هوص

 کل اییتاتسحمو .دناوف كلر وفات رابآ ؟ یرلسهل دا

 و لتکرب رلوصو .ردلکد هدنراصوصخ اوراو اقسا

 هدنهاقم هکرحم ةوق هدرهشراف نوجا ینیدلوا یلتوق

 .ریلسالل وقهدنوحما كمتلشنا هنک ام «كمر دن ودخ رچ

 « زانمزکد رلشیا هللوق و یرلهنک ام هدهسنارف

 مدتسهدلب (روت) ندنرل پش هسنارف .ردراو رلهق راف

 هقکلن ردهرتم ۱:۰ "ی)هنک ام كاتسهحسنم كنار

 EE هر
 ناس) داق مآ .ردا تکرح,هلایرلوص انسو وق

 :اتروصو كلذک هدیسهقرباف رکشرب هدنرپش (ییول
 . ریلی دهاشبا

 هدهققدو نالوا

 < هدرلنمدرکد هدمیانص یرلوص هبروفا رانا

 یک ینیدنلوا لامعتسا هدنماقم هکرح وق هدرلهق اف
 ۱3 و تان اك هاتعازر كرك

 . ردنا هدافتسا قوح كب

 ندزل هقبطن رد هرزوا تیرنک |یرل وصكنه روفانراپآ

 كرلوصو رلرد قاحبص هجرد هحرد نوجا کیدلک

 كب (وغارآ) .ردمبات هتقمع كراو وقوب ینرارخ جرد

 ھ فا دات هدنجارب هرّوک هنقیتحشو فدک

 هک دا شعد هدیزاقو



 هبیئم میسقت ع دارغتاس «هکلنرد هرتم ۳۰۲ ۰

 هتشيا . دودیا تباصا ترارح هحرد رب هرو و

 هدرهش و - یر وص كنسو وق (ل هند غ) کهدسراپ ۱

 هجا یغیدلوا هحرد ۱۰,۰ یسهطسو ترارح كرب

 هرتم 11 .ردكلام هترارح هحرد ۳۷,۸ ائاد

 ندنسووق كننویساتسا (ناوقاناس)نالوا کا
 هدهرتکخا.. رد.٩,۱۲ ی را رح, چود روض 8 ۱

 وغرو نالوا قمع هرتم۱۱۰ و نالبجاآ هد(سنریش)

 كنيمز حطس - یلرارح كرلوص ناقچ ندنسو وق
 ۱ ۵,۵ - هدلاح یفنیدلوا ۱۰,۵ یسهطتسو ترارح

 . ردهحرد

 زاحكرا وص ندبآ ناروف نده ر وفات راب هلع ءا

 شل وشودیرلش رط كم هل هدافتسا یدندن زا رح یغیدلوا ۳

 «تم دل | نخست ی را قالشنق «یرا هتاف هلا را وصو و

 نا «یرا وص نات ود تقو یغدلوا قوغص لت دش

 ارج ناتوط زو یک ینولوا خرچ ء۔ (قرخ) قرا |
 .ردشت واواذانا یراهراچ كنا مت« اكغرا یرلا

 هلا راورو یرا وصهروفات رابآ هد(غرع روف) هداسالا

 .رلیدیا نخ هلروصو را هقرباف كرد دتا رود

 یرلقالشبق نوجما ینیدلوا تبا نرارح در وصو

 . راراب هشیا هدنصوصخ كنا نخست

 ردغ .نامز 'ییداراو ناد مک راتو لندن 8
 ندق وئغص هرزوا کرک زا رلقلاب هدر رک | ین |

 عو ول مدنرا زن نالوا هب ر وفات رازآ . رولوا فات ِ

 ةظفاحم كرلفل ابكر هديا“ هلاسا وص قاحبص هرللوک |

 . ریلیدیا نیم ات یتایح
 وا «زوب شب كيب کیا ًارظن هنقبقحت كن(وغارآ) ۰
 ویو وغرو رب قجمایچا قرلوا هدنقع هرتم كب 1

 لاصحتسا وص هدنرارحهحرد ۰ یعب راناق ندنس

 باجما هللا یتهطساو راورو وصوب هکردلباق كمهلا |

 « هراخبطم « هراهاخربشاج .  ءراوا ۶ هراز نا ۲
 هلا قیرطو .زیلس هل دنا لاصیا و عیزو ردق هرلماج

 . رولوا شلدا هدافتسا ندنرارح مه ندوص مه ۱
 سا

 - ۱و سس
 هلتح و . ردقار تیاغ یراوص هروفا رابآ

 لږ وماي هلصوبصخ . رلیاللوق هدهدنلامعا دغاک

 وص كراو وق یداعو همشچ « رهن «منم هدرلنامز
 یر هق راف دغاک هدرلنامز و نوجا یغیدلوا قسالو

 .رارولوار وجم هلامعا لطعت ندنراقدمهلوو وص قارب

 لحم هتروبج وب هدرارب نانو هبروفان راب هکوبلاح
 < ندرلرر قازوا یرلروص كن هب روفات رابآ نوا

 هلزوس ینمی هلیقرط حاشترا ندنجما یراهقبط موق
 تقو رب چیه«ردقار نامزیه نوچ ا کیداک هل زوس

 نالوا فاصولوب انادكهروفام دابا .زالوا قسالوب

 ا نووحا تلمهلنا تیادحا يا الرت هرتییرا وض
 ندئرا وص هروفاترابآ هد ( تروفرا) هدانالا .رلیدا

 ۳۰ ۰,۰۰۰ هدهنسهکردرا و یرلالرهر شلدا لیکشت

 ۳ روک تالاا قنارف

 هسا ات هر وفات رابآ هدهسامع كلاع س هظحالم

 تح كراووق عون و .

 هلدبا ردقت یهدخ هعیانص « هتعارز « ه هبمومع

 ملقا ملقا ندضرا ثلث تاعطق هسقو یندنکیدم

 ردشمهلرو تیما | €

 هغ هر وفابراا هدهنایع ةعيسو تکلم نالوا یبصن

 یک یسابنارغج هریک قو نفكر دمای

 كن هسنارفزب .ردضقات كى مه «ءردصقات هدیضرالا لع

 ردق نمکی ابو زمکیدلیب ینتلآ ینتسوا كنابلیزەرب
 ییانع یابفارفج ۰ زیملیب یتسهطقنرب چیه زمتکلم
 میظنتو حیحصت ی. را هطیرخ كزتکلع كمهلبا لاک
 ندننف بانرا « ردیر ندنامز ر نوجمآ كما

 هغمشالود فرط فرط یهناعمع كلام راته نکنم

 هک قو همش هلسماود كرل تمه وا یدلدا راسا

 روظم هتاسیقرت كويب یسنارنج لع كزىتكلم
 «تمهر هلو هدنوجما ضرالاتاقبط ع . ردقح هلوا

 -رلغاط < هسمرار تفو وا . رتسیا تیابع ر هلو

 ینابیکرتوسانجا كنناقبط ضرالاتح « ییالکشت كرم

 ناو نا هفاک تامولعم ردق ههحرد رب هدنقح



 تست ۵و س

 دینتسمتکلع مه ءرولوا ضیفتسم ملع مه .زرلیبهدا
 هدبابوت .قوچی را الیاپمسا و «یرلا رح دل زمتکلع,رولوا
 یغیدلوا یواح ك زماکلا هدنسهب اس هیملع تاصحغ قج هلس اي

 شلداققح و فشکه دهبمسر تر وصل |هلیسو ر هدنداعم

 ضرالاتاقطرب یلرکد هدلا لزمتکلم تقووا .رولوا

 . رول و

 ۰ شملساب هب هعطق وا 1 هتلا ۰ رلشالک ۲ ردلباق

 لوذبم یرلغاط ۰ هداکلا رب مساو رم

 غاط هدرهطق كسکو ندفرط رب یرلاووا

 لولح لباق شەقىح هض را حطس هد رل الباب «هدن رلحاماب

 ورە ر ها رابآ هدرلرب هوا

 احا یلاوم کارا ۰ كم | اقسا: یرلاووا ور وق

 اص ندقلزس وص ء۰ كمر ر دنلنش ی رلل وح ِء كمەلىا

 ف ۰ 1
 یا هب ر وفای رانا هدر هر هدیسهطبرخ

 . زدراو را هقط

 کج

 قمردناق هوص یرلب ول ؟ ؛ی رل هصق یری

 راز . ردمزال یاب قمارآ طقف . ردلباق هتبلا

 زمکیدر و یر نداد كنهدام و هدنقح هنر وفات

 هنتیمها ریدقت « هنتیهام فیرعت كراو وق ون تالیصف
 هر شلوا التبم هنام طق هد زمتکلم : ودا

 هرتم زول کیا درو س کک کلی لا زاو م

 جا « شا کارت تامر قوج هدنتا
 بودا راظتنا هنسوغرو كباقن نوجما كعا راحفا

 لودح یرا رهن . رورو یرلهوس وص قارب شلاق

 ینیدلوا لباق قمتبقآ الکمیرغودە یغاشآ كردا رفح

 یرل وص نالوا مدتج هدنتل۱ كرهلهد یرب 6

 لباق هدرلهجرد هن هدكمهلا ارجا هیراقو "الوقاش
 شيا .كدلا تاناو حاضیا یرب ندراقوب یتغیدلوا
 . ترابع ندكلهد و قلو یرب

 . وص ) سا
 ی رلوصکهدنز ور

 راو وق نالساي نوجما قمتیقا هنتل اب

 داجنآ كن ( وغارا ) ندنساملع هسنارف س

 س هیلاس ٌیروفان رابآ
 . هنشنم رانا

 فصوت قم یهفدنم رابا هکر ددبج ربع رب ییدتا

 . (تعجامههدامو ) .ردیا لولحلباق ريغ ةقط ییا

 هقط یل لولح لباق هقط نالوا روصح هننسا و

 یشیدلوا کارتشا تهج هللا ضرا حط كنهفاشت
 . رولو یلاخ ندوص هقبط وب هکردییبط هدلاح

 ندار وب هک شمامقح هژوی هدر رب هدنرژوا ضرا

 حطس ردق ه هقبط رب هلبوب یدمیش . نیسلسهلا وص

 هد رل هب روفات راآ هنا رولواقحهاجا كىل هدر ندضرا

 ندقدمریقشنف وص هیراقوب ندکیلهدوب ۴ ک یغیدلوا

 روک ذم راوص نانلو هدنرزوا رب هدیراقو هقشا

 هکرار ون وا ماب « رلردبا نایرج هب هفاشن ةقط ندکیلهد

 . ردیآ روهظ هنداح ر يک كن هر وفات راپآ

 ءرونوق ولردوب هلبایغایر هیشن رب هکردنوجما كنو
 ,ردشعدهیلاس ٌةهيروفایرابا (وغارا )هبهفشنم رابآ ینعب

 حطس هلا هحو یغیدنل وا ناس هدنسهدام هفشنم را

 هاضفندیآ ک ارت هدنرزوا هقبط رب فات نيغ هدضرا

 ,ریلیدیاهلازا هلماهطساووت «رلکهرک | یلررض « رلوص

 السرام هدتقو یسا ( ههر ) لارق

 ینلقاناب ندیا هطاحا

 هتشیا

 ناک هدنراوج

 یتساووا ( سنولاپ ) نالوا

 راا قوی ر .a نرو

 ندا , الیتسا ییاووا 1
 ساو راو وق & یرآوص علب هفاشن هقبط هللا یسهط

 (< Eودشا اک لاح رب 2 لباق رول نم لح كو دیا

EE aE ا را ای 

 هدهسنارف . رلیدا مج هفضنم وان 7)

 یرلوص كنسو وق وغرو رب نالوا شملحا هدنرهش
 هشاب ندشاب یرهش نیزاب ندنفیدلوا لوذبم كب
 راقهوس ناشر لدب ههدناف و طقف . یدا راقس

 یتیوذیم كیوص وا نزای . ید روبلاق هدنجما زو
 مه» قمرات روق ندزو یرهش نیشبق « كنا هظفاحم

 دا ا يعش لامر

 ۳ ی هفشنم راتآ هلا هب ر وفات رابآ

 (واو» ) سدنهم

 و هاتروص كما

 وغزودوح ومهکهل وش .یدلواقفوم کا لح یاس

 ۰ قرهلوا طح یتسورون نايا ردق ه هسام بوس كنسو وق



 تب — ٩0٩

 ۔وقوب) نالوا یمانزدلو ك ( نودنقاال ) یرادمکح | هفاشن ةقبطرب هرزواقلوا هدرطق كوي اهد هلع ءانبو
 . یدردننا ورور تگ هنا كرب ردق هب هجنل ود

 هدیوقلح ناکم نالوا روصحم هدننب ورود ییاو

 . ردقو وص عیطلاب

 . ریلیدا ارجا ه هفاشن ٌهقبط هللا هطساوو یرلوص

 (تعجام 4 هدامو ) دزد بآ « هفشنم رابا هدزعامژ

 شم ایوا هد یکم كما ثادحا هکر مه وق هلسهطساو

 ض راللا تحن یرل وص یهدنزو رب یساسا دل رکف و , رد

 ET كرلوص « كعا ارحا ه هفاشن ةقبطر

 هاضف كنسووق وغرو نیشیق

 ۰ رد یس همصق تم هل | هدافتسا 4

 هند رر ا و
 ۳ یرلو وق لورتب 9 * ۰

 . ( تعجاص

 . رلرب دهد ا ( نیک او نود ) اقا ابا

 هد۱۷۸۰ هد(نوغارا) .یدا نم رش وقس اساسا

 هدانابسا . ردشعآ تافو هد ۱۸۸ ۰ شموط

 نالوا لکشتم ندننارادفرط (سولراق) یجنشب لارق

 . یدیا شلوا یرب ندنساسور كىزح

 (ژزنال) نالوا ناک هدنرق (نژوت) ؛ یدنوا ین

 . ردشمهلا تابح كرت هدنرتسانم
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 كن سهبرح نناوق یسهنس ۱۸۱۲ هدانابسا

 . ید هجرت بحاص هدیر ندرلندآ تفلاخ هنعضو

 ر هدمانوا هده ساقفق ۰ هدهسور س لارابا

 )4 ناو را ( نارا .ردەبصقر ناک هدنرزوا. كاج

 ( سارا ) ییاج ( نارابآ ) ردهدنل ا هرتم ویک ۲

 . ردوصر ندا اقتلا بولک ندنتهح لاش هن رهن
 ~~ مس

 هدا اتتا 2 یر٣ د نارابلا بس نارابا

 e YASS یس وه - ردەصقر ناک هدنتالو هحر وم

~~ 

 ند (دایا ) هدهسانو تافارخ س ه راب رابا

 (ه قرت) هکر دیر ندنرلیرب وص ینعی ندنرامشرف وص

 یدآ گیس یا ردشلوا ینح وج کیا ند ( نول

 : نود (سوسادە) EE « (سوبەزۋا)
ds 2م  

 دوخاب لئابارا ( هدو ی قحسا ( لنا رابا

 ۶ یدا ماخاخرب فورعم .روناوا همس هد لئاوارا

 ۱ ۵۰۸ 6 شمت وط هدنح راب ۲۰۲۲۷۲ هد ( نو زل )

 دا (سن وفل 1) یچنشب ىلا رق زیکترو .ردشعا تافو

 هل ام هدنرلنامز 2 (دیاسدرف) یجنشب یا هنلنتساف هن و

 1۲ رتدوپ ا ناارا 2۷۲۳۰ د ںی الار ظا

 هب( وا ) الوا هجرت بحاصتقو یکیدلدناالحا ندان

 .ردشلوا هداروو شعاتریه ه(كيدنو) هزكو صو

 یرتا رب داع هحسم ترضح + یحرش هقبتع دهع

 . ردراو

 تعح أ ص هنسهدام اقا رابآ و اق رارا

 ه,ردتوزح و : یلاساسا ( رید ] اقرابا

 هد(هسناب ) SANT شم وط هد(اقاژ) ة5 ۷

 یمرکی هدننونفلاراد (ینامالاس) ۰ ردشمهلا تافو

 راد هتابلا

 . رددوحوم یرلرا ددعتم شلزاب هدناسل قتال

 (نوغارا )هدر هرزوایاسل لوسایسا هقشاب ندرلنو

 روش
 ۰ ردباتک

 (نوغارآ) هدایناپسا س (مورهژ نود ) اقرابا

 یدالبم رصع یجنتل ۲ نوا بولوا یر ندنساما
 رب لمکم كنتبلارق نوغارآ . یدا تابحرب هدنلیا وا

 دعاسم یک هدهسا شا تداشپ هخم زاب نح راب

 ۹ ددشغا سرد تامهلا هات شب

 رب لوبقم تیاغ رثا وب

 هيفام عم .ردشمامهلواقفوم هلاک | كرا ندنغ دال وا

 ندراوا (اتروز) ندنرلخر وم لاعلا ك (نوغارا)

 ناب هلا ردقت ناسل ینکیدهلا هدافتسا قوج
 . رو دیا



 بس — ٩69

 د

 < هدکیالو (رز-رآ ول) هدهسنارف - جراپ

 اکو دوا 0ک موقت ردهصقرت اک
۰ ° €8 5 

 . ردراو یر هن ام اق 5 یرلن ورف

 سیرابآ
 یفص (۸۵۲3006) هسیرابا ندبساو هکهدنر وصوا

 دزنایز یرببعت ( هیسیرابا تافارخ ) كرەلىدىا لیکشت

 فورعم هلیمات ( سیراا ) هدرطاسا-.. ردشلوا

 : ردرلن وش رلنالوا

 كن (هفک) یرادسکح ,شیح عدق ! 

 هيلو كن ( هسرپ ) یسیلناشن هلبا (دموردنآ ) یزی
 كز دلوا ییکهووک هدهرص یتیدنولوا | رحایرلتیمج

 هنساج تفایض ( سونف ) یسهجمع كرة !هرزوا

 هدفاضو هکردیرب ندیرلقفر یهدنتعمتقو ییدرک

 رربا لتق ییسملج كاران هنتل ۲ نيلق>ك ( سوتف)

 كل (سودهم) هسرب هدنا کحهددا فلت هدف (هسرب)

 هلا یرلقفر رتانو سیرابآ «یسونیفلرهرتسوک یتشاب
 ..شعآ بق هشاط ءربازن

 ندنماوقآ (مونال ) هدایلاتا مدق = ۲

 را (هقر) .ردیر ندنرارواکنج كرل(لوتور)

 ( لوتور ) ك ( سوتی ) هللا ( لایروآ ) ندنرلب

 هدنوخبش یرلکداارحاو بیئرت هنرزوا یسودرا

 وفا ائ ( سرا ) موق ( لایروا )

 (تسوغوا ) هدامور « هدهعیدق تافارخ س ۳

 هدنرتا مان تاخستنم 2 (د ووا) نالنتسآ رک ی رع

 رب شعولوا خسن هشوق هللا هجو یتیدنولوا ر وصت

 ۰ رد صحش

 نولونآ هکددیرب ندنرلزابرحس تیکس -- ٤
 اتم کا ارجا هدهلاش راطقا كنهلا سمش.ینعی

 ی(سمیرابآ ) هلا و« ةافاکم هنسعا یتغت ینبقانم كتح

 ؛شعا ,باختا ساپاپ شاب ینعی مظعا سیسق هندنک

 اک . کشی کا دذ هدرطاشسا هکر د ےسا ر

 ۱ هس دنک قرهل وا هلضف .شعاددآتح سو ریسهدا وه ےلقا

 لسا ك(نۆل وبا ۰) .شعا ناسحا هدیسهصاخكانهاک

 دالملالق

 < شتا هفشت ییاضم « بیذه یرلنادجو ۰ شا
 :شقا كلینتمهدناتسنانوهتمات ن وللوئا (سیزاا )

 . تراظت ههضزا تالزازت هللا توق ینیدا اند(نولونا )

 یر روف  «"شعا رالاووق ناتو: ۰ شعا ردنا

 راشاب زساذغانوک مدا و لصاماو شا رر در وط

 2 نکا

 . ردقوچ كم ( ھە ) هیسراپآ تافارخ
 ۰ زامهاقح ندنجا هد راب هکر دقوا

  (روغاتیف ) ندهنانوب ةفسالف -- سیراپا
 هرلهناشفا لاح جرت هکردهکرب نالیدا دع ندنذمالت

 چیه هدندنسهبیکع رانآو لاوقا ۰ ردشعورو

 . ردلک دم ولعم یر

 CZ ریش ریس هدنسهطا امو نس < سا ام رابا

 هدنناسل لرب هسهویم كلو . ردجاغآ امرخ عون

 شوت هیفرپ ا یرارانک زرو ان
 ذی عونا رب كرهریدشیا راخا رایج ز ینو هکردبا
 ۰ رل ردیا لامعا

 هکش ها تکلم < هداسیکسا بس نوع رابا

 ةو .شعا هدنرلنابط یراقمراب قایا كن اها

 خسف ساوه كرب هقشب ندنرلتکلم یدنک یسلاها

 نشعا ۳ ا

 ندنرمدا تاودهبسور 9 اک 1 )ارا

 تافو هد ۵ شم وطهدنحم راب ۱۸۲۱ .ردیرب

 ,یدتاتمدخ هدنرلیالا «راسوم» ال ام ردشغا

1 
 . كرهنب هننرزوا قواو هکشمروقوارب نوت1 اک |

 هناتسنانو یرغوط هن را را ۲۵۰ ۷۰



e 

 هدنت ردم تا رش كل ( 3 ( سنشزد “رک 1

 | رک وص اهد . یدزک هتنزادا یرلو زوع قر و

 نبع یس ر یداضتقا مق“ هدنسل قلروطارعا

 .یدلوایرظات هنلامو اضعا هتسهتنموق راظن 4ئ ده زا

 مسق هدنسلم قاروطاربعا هت قزهلوا هعفذ یجنکنا

 تاحالضاورور تیرح .یّذلدیا صن یتا یداصتقا

 ؛یدتا وفل یتسوکر وز وط .یذبا تاذر یزادفهط

 تمه قوج هلاوحا :مالصادلرایلب وك «تكعارز "فتس
 . "یددللآ

 ( ندزابآ هنسأنعم یسولوط جوآ ) . سا هزابآ

 ء لازا هلن یتتآ
 . هیلوق تایکرت بس

 .. تا لازنا
 هضابا ساوه"

 لالا, كنکچ هزابآ

 . تعجا لما لا

 :ردیمسا هفثاطرب نک اسهدهیساقفق .سا هزانآ

 هزابآ : صخشرب ندنسهفن اطهزابا- || قام #8

 نک اس كرل زاب || . یرلهزابا , هناخ وط . اشاپ 1

 نالوا ناک هدنسییق هزابآ هایسرحم .: تکلع یفیداوآ
 . یسهعلق موخصا

 ؛بوسنم هنضیبا قرع جس اینازغوبتا دن
 هنن بولوا قلخ فنصرب ندنسهیلصا ؛ییامها كن هيس

 لانا را (جزابآ) ندنسهع دق “لاها نبات

 لصا مه ؛ سنجی هلا راسکچ . ردندنسه

 دع تلمر یرتآ .ندرلن ۲ هد ما باسنا لع ه دراهیا

 هکرارریو ینمات (شاسبآ) هنیرلیدنک رلهزابآ .راریلیدیا

 یرجیصا وک ی رد كعد تلم یتخع دن رات
 هتلمو . رلرد (اغیدا ) هنب رلیدنک هدراسکر چ نالوا

 هدهدندنع رایلسنازب . یدنا رلرد ( اک راینانوپ

 . رلیدیا فورعم هایمان ( جزابا )

 كي هجازمو قاشم «یلتوق تیاغ یرلهنب كرلهزابآ

 بس ۳۲ <

 یزلمادنا .«ردكب و نچ كب یرادوجو * ردلمختم
 طقف + رارد لةشيقاي هرزؤا تنموع ۰ بساتتم

 امد: ندرلدکر چ هدهجهتج رلهزابآ .لکد"ردق راسکرچ
 تردزمسا اهد:ندنکک رانا یراکنر ا رد كاجو کا
 هساقفق نوت رلهژابآ ,ردهاتس هدایز اهد یرل-اصو

 سافقفق وا ندرلترحاهم

 برو هلنسب دا و (روغنا) «ییسهرو بونج كنم راغاط

 لاعشا "هان" ند شاب ناه نی ارا ا ا

 ك رلغاطوا هدرهطق ضعب تح < یدزرو ربا نانا

 رازدبا ازواج هنکلام"

 و )و ق اھککم هللا رابتعا و . یدیا

 هغ و لح اس زکد ردق هنر وتش ناتسسکرچ ندند
 ۱ ردنا دا دتما

 باستا راع نعي افارغونتا رلنکرح هلنا راهزابآ

 .ردتلمکیآ شا بعشت ندلصارب هجرظن ٌهطقن ما

 . ردبا هاظنا تقیقح و هجنلیدیا هسیاقم یرلناسل

 اک ی هلم راهزایآ هدنامز رب :نیفهنلس هجخم راب
 ناسل هقدشالقازوا قارتفا حیران . راشطربا ندنربرب
 یر۲ یربا دالا نامز روم كردا فلت یرلتداعو

 نکیا رب اساسا یرلناسل .ردرلبشعا لیکشت تلم ییا
 هذهحزد قح ههه الکل

 دوس ندا ربس یس هعطق

 مسن ۰ 3

 ی قرهشا هل یرهب

 یراوبرب انکو صا ندقدلرآ
 ` نىقا لە

 یربآ ًاظفلا زکلاب ندنرر لباد س کر جهل ا هزابآ

 هدهحهفرصلاکشا «هدهجهناسل هنساسا دعا وق « لکد

 راک ت ۳ هذ راسا اک ج الث 0 رد لق رف

 هدعاق و هك ا هژابآ هدلاح ییدلدهزوک یسهدعاق

 ۱ * ..ن) د نوک ق

 تولوا ندننیناسنو نوبعیط هاشم انالا .قح
 ارجا هقسع تاقیقد هدنقح یربهحلل هساقفقو لوغن وم

 یاسل هزاآا تاذ مان ( ساللاپ ) نالوا نا

 به كرلەجهل « كرالد نالوا دوح وم هداسد

 یاملع هرچا سا هکوبلاح . رو دنا ناس نکیذمهزکب

 هتساقفق هدرا ۱ ( دهتسن دل وغ) ن دنن وعیبط

 .sS ب
 نر



 بس ٩ 6 ےس

 كرل هزات هد هلحر رب یفیدزاب راد هنلاوحا هان رلتلم

 هدایز كب هنناداعو ناسل كرلسکرچ یرلتداعو ناسل

 هللا رلهزابآ هیفام عم . ردشمزای یتغیدلوا هاشم

 هدهح هم وق قالخا یک یغیدلوا راس هلی دا بک رج

 هقشاب یرلتداعو نیا . رددوحوم فالتخاو قرف

 . ردهفن اط کیا یرآ ندنرب رب هصالخ .

 و اطا هنر .ثانمسق رب ,ندنی ابن. یاملق
 ندا البتسا هابتقو هرلاروا كلراهزایا تیموق فالتخا

 ردهقشاب

 شا تان ندنبلاصتو طالتخا هلا تازا .یانبا

 د اقع دق نارا هدشاداع كراهزاا مقا و لا ین - اد

 ۳ رللاح ضعب رب ربدک ۲ ینقالخا و

 رلهزابآ ایوک ارظن هتتیاور رام را عدق ضعب -
 دالوا كنر . هدنمات ( یزابع ) ندشیرق لئاق

 هکروسنا واهاکع . شعاموقرب شلوالصاح ندنل اسناو

 هدننامز ( هنع هللایضر ) رم ترضح (یژابع) و

 بولوا لغوا كکلمرب هدنمان (هشب) ندنکو لم برع
 رکیدو داخ یردارب ندا زارف ندقوراف تادع

 هرن ہطنط ق اقف هلا وسک ا اک هیشادارف

 یرصتقلوسناتسا ایوکو .رلشعا تاخد هنروطهرعا

 ۱: هناسک یفرط قل دو وان را ENE ههلبج ندرلنوم

 كىەساقةق هدایزابءو « ی و

 « ندهلبح رادووانزآ« شلا عاطقا یتاخاس زکد هرق

 بو هروآ قفقزابعر یو رلهزارآ «نداس نکا

 هل روصو سن اب و ۲ ۳۳۱۲۳ هه ۷ شمش

 ردشّلوا ماضیاو ناسا

 هدراخر وم ضعب هرزوا یغیدلوا ر رح هدا اج

 Sê kh E چ« هلراهزابآ

 شمهروا ندطبس وا نیلا تلحرو لقت هفرطو

 رلردبا ناب یتغیدلوا
 تیاور نیع

 هدهدنقح *یثنم كنموق جولب ٠

 ۰ ردد وح وم

 ؛ردندنلبقتایاکع لطاباو رابخا تامرصرلباور و
 ندیرمعرصعهسقو .ردترابعندرلهناسفا زسلصا ینعی

 كر یفلناصروق | هد هس اقفق هنس 4 راک رلهزابآ مدقم هر رصع

 یودا دوجوم قرهلوا تما ررب ْنک اس هدراروا

SERایم رلهزابآ مه . ردتبثم هللا هضم رات لئالدو  

 Ty یک نمکیدید هدب راقو کد ندان

 لاح هدناتسزاآ یر ندنرلتاد اب كالوا نورق

 رب كن هبساقنق بولوا موقرپ راشای هدتیودب
 هکنوج

 هب رلکدتنا تره ندررب رکید هب هعطق ود ها راهزایآ

 هزانآ هکولاع.. قو هطوبضم تامولعم هحخم رات رت اد
 نانو هرزوا قتلوا یلخ ۱۳ ایلن چو

 . یدیا یمولعم كن رلخروم مدق

  EIری هدنلاع تی واب ۰

 ناویح ۰ راداشاب هدرلنامروا 2 00
 رام دآ دداپو مسیجش هدرلن ون اک «رابنکرچ .یدیاراردیا

 ڭغا تراغو بصغ هلا نیقا هکلاع راوج ندنراقدلوا

 یدیایرلتعنصو تداعهحلشاب تام هلب | قاقرتساو یس .

 رلیدبا فول ام هدالبا قلناصروق تقور < ا .

 كهروک ايو نکلی « لیو نوزوا

 رددودعم ندنسهللصا رز ندنسا اها

 تا

 J1 هداط ردق هزود وا ندزو یر

 لوطان « مرق قرەلبحا ۵ زکد ه رق ندنلحاس هزایآ

 فان ژاغون زکدهرقیحو راروروا یراق یبا مورو

 ارج یتتشیعم تیود هرخالاب cS خو

 هتل" طابضنا نکد هرق قحن .رایدشیلآ هتیئدم هللا
 , ریدک زاو هدندقلناصروق ارکوص ندقدنل

 ۱ رایداروسجو سام هدهدکلحنک رلهزابآ مقآ ولا ین

 ظنرزوا را ( اباجخ ) یتعی یراقاق میرسوقافو |هارتقو

 [] دنرزوایزال- اس ف رطوا هل کد هرق كردیاقلناصروق
 ما اڪ راتاو . ىدا راردبا كل راغ

 روا ناصروق ساسد و كروز رلهزاا یرلکدرو

 ۱ ایت کم دنا *یلناطرتق كازا“ رد رلشع اط

 ٍإع خرف قح . ردشا
 دارکوص ندقدلوا مالسا « ندنکلیلاو كناشاب

 برم تزایت مدنرط وا كرب ك
1 

1 
4 

۱ 
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 ماود ردق هرلتقو نیش



 ته قو اسم

 ناطلس قلارا رب ۰ یدبا راروروط بودا رادهتکش

 نالا ترا :هدراتد زا هود نا

 ازواج كن رتناصروق هزابآ یرایک تراجت ینغع
 نسح ییلاو نوزبرط نوجا كعا هظنام ندا
 ار اب كناشإب
 هلحاوسوا دعبایف هدنایم وو شعوروک موزا هند

 نداروآ  تولک هب هانا هدا لوا راک گلخ «

 یاسژر یرلمها تکرح هقدل۱ ظنحتسمو زووالق
 . ردشفلوا نالعاو غيبت هتاف

 . یدیا راراپاط هرلجاغآ هدنرند مدق راهزاا

 مم « رلیروک هدهدرلموق راس كلتسرپ رجش نا

 . یدیا شمییک هلی ینییآ یسوجم هنیرلجا هام
 ردقهراروا هلبتقو یراشتا هارو كىلىسوجم

 وا اطار ربا یا ی
 1 ردك

 ندنرار وطار ا شا هدیدالىم رصع یجدرد 1

 هطاتحارب ادب ضعب هحتل ودرد هنن رزوآ

 شمریدتبالوبق یییوسبع ند هرات € نات
 وا یک ی ن ا رک هرهزابآ هدهر و هتاوررپ

 یسهطساو یرانجنک زبون ناشالوط نوجما ترا
 .یدمهداررقت هدتلم ود تیا رص طقف . رد شمریک للا

 یسیلاو قجوغوص هد رات ۱۱۹۵ ًایخا راهژاآ
 تلالد ةه ارتست اد تكاشاب یی خرف نلیدا بصن

 .رلیدلوا فرم ا مالسا ند ا یسهاراکهاشرآ
 هدنراحما ۰ یرالبم همالسا لوا اهد كةر اناد

 سا هد رش هکنوج . یدا راو یرلنل وا ناملسم

 كارا هدنرلتفالخ نامز ك رلترضح هنع هایضر

 ناتسغاط هللا قیرطوا مالسا یودرا هدنسانا یعتف

 « شقا تبلت هالبتسا هدشراتچ
 تیارو هدرلفرط وا تیمالسا

 فاشت.زاقهوکخ مالساو تاناحوتف ۰ شم الشاب

 نما نمسوت كتنمالسا هدرلاروا یسیلاوتو یدا۶

 لبا ران ایلسم يهدهیساقنق یخد رلهزابآ . یدیا شمت

 هل روص 2و

 هغلوا راشنآ شخ

 . ولید لسم هتمالسا ۰ ا هاد مسح ترواعوتدسأنم

 هش رلتکلع ندنراهزابآ هن اخ وط یهدلوسا

 نىقا یالسا ند هن هلی ےک ران املسم ندا تدوع

 دنا هدر

 ایس روپشم . ید رارودیا میلتو

 ضعب نامز زر تحانس هناتس زابآ یلج ال وا

 يخ ینغیدنل وا فدا ص هراهزانآ نامل غش هدرارب

 یحاص هم انتح

 هدنسهمانتحاس ینکیدروک دحسم هدیوک جاق ا

 مالسا لوبق یقاط رب ندنرلجا .هیلع ءانب .. رو زاب
 فوقو یک کرک ههدم "هلبلح ماکحا طقف ؛ یدتا

 دب اقع 1 ین رلهع دق تاداع هلتهج یراکدمهدا لصاح

 لاح و . E REE كرت نون نوت ىن راهبلصا

 . یدسا ماود ردق هتسالو نامز كناشاب ىلع خرف

 یسلاوقحوغوص هدنقح یرل هع دق دب اقع دارا هزارآ

 نالوا علو هدنتباتک تمدخ كناشاپ یلع خرف

 یدناقعو لاوحا كراسکرجو هزابآ كندنفا مش اه

 هدنح ران تدوج اھ ندرئا ینیدلوا شمزاب هدنقح

 رز هحور هلتهح يقلع هثح تامولعم نیرو

 : یدلدا لقت

E »نا ما وقا ی هزانا و  

 ثودوق قیم هبس لطاب رب كحهلس هنلو اا

 اک ۱ كاردا ذاخا دوبعم یجاغآ ی راکدید یحاغ1

 . ید راردبا شتسرب

 قجوغوص هللا ردهلهجحو و
 چاغ :هتفیام مللابم ریشنوا., مست اه و شا

 كراجاغآ قوج رب

 اکا یاهشلوا لصاح ندنسمشش هد وتي هدرب رب

 -اتسهوک بناج هرک رب هدهنس راربد یجاغ ۲ سودوق

 وحص لصق «

 هکجاغ رب بیو ریبک ندنسنج

 ود وق ییشاب دا ر؛لک هغو ر بسهمو كوس ت اغ نس

 ا ااا يدا یل وا ناق وای ا اف

 هن رزوا ناه تعاج نالوا رضاح .شعازغا تفلاخ

 ننخا هنخاص كباغو و ) راردبا نابرق بوراو

 كنجاغا شودوق هدنناسل هزاآ هنو شعا راربد

 قرعو هروب هنز وکو هنشاب و ( شعا «اعکح اب » يسا
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 كکتبانع نالوا هکیرلهدنب و زع رک ولوا یا :بوکود

 شاب بولا هترللا یرلقایلق وید «ردقو ییاسحو دح

 كردیا شتسر هخاغآ لوا هدلاح یرلقدلوا قیچا

 بودیا یسق هدنرانب سيرد و یتآ كنهغو

 دوخنابو هفلن اصزروق:هلنفساق اباجخآ رھ چوار ولو ا رکشتم

 مهنسیا رولوا بئاغ رک ا هدنراکدتیک هغلزس رخ رب
 یتسالعا كتبشرب قجهتلو انف ندرومغیو هرزو كنت

 دن اکو کک تودیآ رذن ود مهروتک هشودوق

 هدنرزواكنجاغ۲ شودوق هلعءان .راراصا هت رللاد

 . ردشلاق بولوا هزبوآ انشا قوج كب هلوقم وب

 ندرلیش ون رک | هجشرلعز بویمهلآ هنسیک نکل
 لایحا تاج ولرد ر هسلوا قجهل۲ قزاس یر

 . شعا رارد رولوا كاله نام بویلوا

 بولوا یرلل کو شودوق یخد هدرارب راس »

 یرلکدنکبهدنکو ا یرلهناخ هکرونلوا ریبعت ( كلاغط )
 بودا لکو شودوق یجاغآ رب نوزومو لزوک كا

 باو توا یتسهنو راردیا رتس هللا قلقمرب یتفارطا

 راردیا هیمتسن ( كلاغط ) بونالغاب یک همام هلا
 تناماوهلاحا هنتباج ظفح كل افط یرتاخذیرلکدک او

 نک ردزعالوک اه كع رارفاسمو كمودنک بودا

 اجر نوسلوا قوح هنسول هل | ۳ یدلوا زآ هنس

 هنفرط یسیغوط نوک بوراقیچ یرلقاپلق وید مردنا
 دوخایونویترب ورلردا شتسرپ هدنتل ۲ جاغآ یرغوط

 تقوهتشیا .راربرسقرعو هزود هنشاب بودنا نابرقییک
 یرلمامرک | بودیا زابنو اجر هلهجو و كدهداصح

 رک او را ردیا کشف ضرع: کل اغط«هسزولوا لصاح

 هکلانط هسیا ردا روهظ»یفالخ تا رلومامو مام

 ود كدعوط یعزوس م نوع بودا لاعفنا

 رکید هلا قارحاو

 ندکدتبا تمرح مام | كرما بصن هنن ر كنا یجاغآ

 کی مب یا بولوا هجوتم هکلافط یکی وبشا ارکوص
 قلخاتسک كلانط مکیدلیا شتسرپ لوا ندنس مدوبعم

 ملعق یاوتسو خسو یرابو كرب

 اقح.هع دنک نسو, مدلیا اقلا هرونوران ندنکیدلپا
 گهسیا صرلکید یعزوسیدنس مد اط بودا كلاغط

 ۔هعدق تاداع كلا هسن ود مرلیا قارحا ید یتس

 < جن یک نسب

 یترووم ام هن اتیسسکن ج . كناشاپ لک خرفا هتشيا

 نالوا یرلهع دق: تاداقتعا .یقاطزب كرانکر چ, هدنناوا

 نالی هلو یخدیقاطرب بولوا ماد هدرحش شتسرب

 یخد یرلضعب. یک یرلقدنل و هدقلن السم شلک اب

 راردبا رابتعا هنری هضس قرەلوا داقم هفلناتسرخ

 ۱ تن شما

 ندنرهععاتحا لاوحا « ندیرلهع دق تاداع راهزابآ

 كرهديا هبرا حهاسق هلق « هلربرب هرزوا یتیدلوا

 «یدنا رارایاص هحراخ هلدتفص رسا یراهسک یرلقدن وط

 ندب رلتداع هدقعاص هلا دع ربسا یعرحم لب اقمهازح

 اح یرلنداف « یلتوق < جوک یراککرا . یدا

 عسوت هدایزكب یراجم ریسا هدرهزایا نوجا یییدلوا

 هدننامز رلیلسنازب تراجتو صوصخاب . یدیا شتا

 ۱ . یدلو جاور هدایز تاب

 ی رکدرید ینمان (جزابا ) یرلخروم سنازیب یح
 . راردبا تح هللا یتبسانم تراسا ایثک | ندتلمو

 ارکوص ندکدرک ههینایع ةرادا راهزاآ
 دوم رصع هرکوص اهد « یه كناشاب ىلع خرف
 اشا نیسح هداز نچچ یسلاو نوزبرط هدناخ
 | تفالخ ۰« هلعت ود قرهلوا ناملسم الماک هلبا ینریغ
 1 ۰ ردیتشوا دا یراهطبار ههیمالسا

  رردا لاغتشا لا تعارز یئزج رلهزابآ
 کیدلک ایراد نوجمآ یتعایهتساب هدنفطرهكناتسزابآ
 اقا كتالو هزابآ یتعی هدنرلفرط سا وق یک

 هزابا طقف . ردلجاور هدقعارز یادضب هدنلامث

 عر یرار هکنوچ . راردیار هرزوا تیزتیک زا

 رار دهروا ناوع ,ء

 ندرلت و .رارر دشت تا سنج زوک «رارلسب یرا

 رددعاسم هدایز اهد هنایاوبح



 ییتمبقو سیف .راردرهامكی هدنتعنص كابجریمد هن 1 ۱
 : زارا مر رکقف ا راردیا لامعا ٠ه

 . رارزود یاب لزوک ندجاغ]
 یلت « رلعلسم هبکو هخوج یلاجارخا دارلهزابا "

 «لاب « یالکر وک راصتاص « رزح «قلد « هؤادرزو ۱
 هامتقو . ردرصحتنم هبایشا یک یجاغآ ریشمش هن ۱۱ 0

 ندنتاجارخا یلنابو مهم كا تكناتسزاآ هدقراجم و
 . یدیا

 یای.«یقوا «كنفت  نوشروق « توراب یالخدا و

 ؛یراریمد قاجوا ۰ یز كااموک « هعلسا یک جیلتو

 « رز « رمو قحهضا نازاق هنا قاجوا « نا

 هلدام . یدنا ترابع ندر یک نواص « زوط

 قو یرلذکس یک مزب هکنوچ . یدیلیدبا ارچا ا

 یدنا را زفلس ردە هراب « یدب

 یرهناط و یدا كنا هلدابم ةطساو نالوا ربتعمو 1

 .یدنا رن هدوا هللا وروسرپ کو هنس اف رب

 كليا هلا هحو ینیدلوا ررحم هدتدوج زا تح

 نا هفتاد

 نس رق كجوك رب هلتهح وب و یدیا رونل وا دع

 ضعب تقو یراکدراوک ینو اه یودرا قرهلؤا .هعف

 درېو هنبزیدنک كّرکسع هلیدصق كا هعیایم مزاول

 یک ار اب وص ندکد تنا هن اعم هحیلتقد یراهق ۲ فک

 ردا ا هر كرەيمەدأ رب 2

 لث اق ینیدلوا مسقنم ةنم كرلهزاب لب زابتعا ابقارغ وتا

 : ریلب دنا دادعت JE هح و

 را ( شاقوقچهوآ ) 1
 را( سیغا 8
 را ( بیس ) 1

Jرا ( پوقل انا  
 را ( یهواجدام 3

 را ( كوا ۳۷

 رب (:یساس)
 هنسهرادا هس ور | داهغ هدنح راب ۱۲۸۷۲ ۷۲۲ رها

 اعبط , رواکنحو رو سح رانو طقف . رد دک
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 : رتردنا مایق ا نورضاح هالک فا

 لیخ نوجا یرلتدلوا رورب لالقتسا هداعلا قوف
 ۱ ۸ ۲ ۰ ا ۴ : راب درتساوک تمواقم .هراسوز نامر

 ررقتو نشا هدناتسزابآ ینهرادا هیسور هن ران

 یدلیب هدیا
 ارمخا ین اصهلتفصریسا «قاقرتسا و ېس لر هزابآ نالوا
 ,ردروطسم هدنخ رات نطل یغیدنلوا منم هح هلع تل ود

 وقل باک كلحربسا ارکوص ندکدک هنسهزادا هیسور
 | رک وص ندنقاحتلا ه هیسور تاناتسزاما ۰ رد لدم

 ۰ رد لیا ترک هب هس امع كلام هناخ لبخ ندهزانآ

 لبا رل (خزاا) نالوا یرب ندنراهیق قلم شکر چ
 هنن رر یرلمسا . ردلمامریدشپ راق هنر رب یراهزانآ

 یال یربآ هجاناغوننا یرایدنک هدهسا روزکی
 كج یاک كناشاپ ىلع خرف

 | هد لوا لدنس البتسا سور

 ۰ ریلی دیا اع قرع ااا

 LL هلا راس نچ هدنسهلاسر تندنفا مشاه ۱

 تامولعم لبخ_هدنقح یراهلم لاوحاوتاداع د راهژابآ

 . ردجردنمو دوجوم

 . ردتما و مالغاص تیاغ ۰ هقالخا لآ

 ,رازمهل وس نالا .رد شیاتسنایاش یزاهیعیبط لث اضف

 یرلب رشمو ترطف . رازقا نيم ًامطق هرب نالای هله
 « داکود « تكکوس . ردلدتعم « لایمهشّرمآ

 . رردا باتتجا هلتاغ ندونذو حاق یک كمر دلوا
 ی زاکدتا قاقرتسا قیح . ر را هلماعم دب هن ل قلو

 هرکیدکی هدنرشاعم . رازاتوط شوخ هلس یراربسا
 هناراکتمرح « هناعضاوتم تیاغ یرلتتسانم یھ راق

 یبظعتو تباعر هراکو ی كراکچوک . ردنا نایرج
 هدن راجا , ردهدهجرد ك وص

 ی

 هن رسم یسی رب ك ويب انس

 هدهنن رفا سم

 ددا ئ راما کا کویت ا

 .رد لتوقك یرلتساعر هصع .

 ءراردیآتمرح هدایز قوح هن راجوز رل داق ص وصخاب

 هدقایا « رازامزوطوا ههرفس هدکلر هللا یرلهحوق

 مراردزرتمتباغ ندناشحف . راردبا تمدخ بوروط

 ردلوذىم یرلتهرح

 ردینوواط سکر چو



 ندا ا هنناکت را تابخ رب هلو هدب راجا داش

 قرهلوا ربسا اب « ریلاق دوبحم هتکلع كرت اب هسرولوا

 -روق هصالخ . ریایر دلوآ ایو « ریایدا مند « ریاست اص

 ردقو شلوت
 تراغو بصغ «كع | قلم رخ هدراهژانآ هیفامعم

 . رلیدیا دع كاتنکی < زامل باص ندساعم تام هل |

 رلتراغوصغ نانلوا عاقا « هدنسهتروا نمشد ًاتاذ

 نامدا یراسجو تعاحش وق نالوا مزال نآ رھ

 كا كى اتسناب و ەايتقو كەت ,ریلیدیا دع هابسور هلک او

 N رلبل هطرایسا نایدنا دع ندنماوقا لفرش

 نوع هدبایش ٌةييرت «تلیضف رب تیقفوم هتقرس یارجا

 ۰ یدا ریلی دا دع لاثتما

 مسقنم 4 ماط ۳ هح هکلم را دا راهزابآ

 ةبصق نلیدبا ذاخا هرادا زك ای كلكب یه . ىدا

 رلیدبا دای هللا یمسا تربتشع ایو هللا یعان كناعلو
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 ندهوآ هدهلبق ىه . ید هدنزرط ( تونا ) نالوا

 . یدیا

 دوجوم رانادناخ شغعاط كوس هحبسنو بسح یر

 ندرلن و . رلیدنا رطاخما مگر هدنما لئابق تولوا

 < ریل اط کب ایو یرما كنهاسق هسیا ےک کوی ك

 یدا رولوا دفا همومع یزوس

 نو ردا تعاطا هنکب یدنک هلسق یه هدهس رح

 ئا رن اط نادناموقو 1۳

 تماقا هدب ر وت فرفتم هد نجا نامروا رلهزابآ

 ندرلهبلق زاس یوتروا تع یرلوا « یدیا راردبا

 تاکر حو هماعر وما ۰

 هلا روس تبج ر كرتشم وا نواره بولوا ترابع

 یدا رلرد قابقر ههناخ نوا هلو . رلیدا هطاحا

 هموم. . یدبا ردا لیکشت یوکر هدقابق نوا شب

 ذاخنا هب رح تکرحرب ابو هدنروهظ شيا رب مهم دناع

 كرهنلسس هترارر هغاط ندغاط نامز یحلدا

 هرب ر هدنناجماو راردیا ماهفا هلئلروص و ینرلمام

 . یدیا رلرلیا تحلصم رک اذم قرهنالب وط

 ازج كوكا هدنرهیلدع تاداعو لوصا كرلهزابآ

 یازج هروک همرج ٌهجرد ندمرجم .ردقلبیعو هعرج

 ۲۱ رلنالوا موکحم هیدقنیازح .رلیدا لاصحتسا یدقن

  راردروحم هکعا هبد ات ییازجوت لاحهمج

 هدرازاب رلیدنا رسا رلموکح هدلاح یرلقدلوا زجاع

 . رونلوا هوست یدق یازج ندنرلادب یرهل اص
 دادرتسا لاموا ندقراس ناربشا ینلامكنرب ندنرلجا

 لبصح هع رج هد للثم زوقط كنلد یک یغیدنلوا

 . ریلب دیا

 ۱) كنو هللا قخورف لد ندهناز «ندواز كاذک

 ۱ ۱ . لا هعرج ىلثم زوقط
 ایسا رار هلا یدالوا ءازج تروع ندا از

 . رلیدما تخورف هلبتفص

 : رب ۲ تید نایلتاف ندا لتق . ءاضق

 8 هسنلوا لک یبرب نالوا هدهبنرم طسوا . ردهنرم

  بوط سب كنو هکرونلوا ریبعت پوط یبرکی ید
 ا نوط سبو « ریسا شاب شب [۱] سمقچندشیراق
 شید بسا سار شب هرزوا قلوا هتساهم ریسا رر

۶ 

 ندهد ات

 چوا یو

 شب ا قلوا هدنساپ ریسا رر كاذک ین وط

 كننتو جیییت نمی هقشوش یوط شب قابو هرز ددع

 | اج لاحهمم بولوا نوناق هرزوا كلرو یایو

 ۳" . رونلوا

 1 یش رب و ابرقا « هسیا قو ققو كلتاق

 | . ریلیدبا هوست ندنلدب قرهلئاص مرج هيا زعلو
 3 ر بينازق لام مه ناسنا هجنسهلدع لوصا كرلهزابآ

 ا هدرانب هکردو یسانعم كننريمت شيراق []
 . ردهلباسح شيیراق یر دق اپ ندنشدالوا هکسو

 , راسا ا ,r کاو درسا

 ءا هرزوا قلوا شیراق قلا ربسا مای هدیرا دنع

 ۱ الث . رلیدا دع صقال Bl ندنو بوللوا

 E مزد كمربو ریسارب ماع هن رکید یر

 ۱ ةرط تسوا هسل وا كج هرو ریسارب هدن و شب راق

 ۲ مزال قملماع هلبا یش رکیدرب
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 هکردنوجا كنو ء رلیدا دع لانا مه« ص
 لدب ییدنک هنزالوا یلام كجەدا هد ات یب رج

 لجو اسوا ریوصت هدنسلاسر تاتا مشاه
 هدنرلنب مدقم ند زلوا لئات 4هبمالسا تعلرش رله زانا

 :شعاردا نایرح هل ر وص وش قیفک ماکنو جا اودز 3

 هک یر رو هل رک کا
 هللا یرانارایو ابرقا نوک رب ارکوص

 تید بواک هنسهناخ كما

 ندکدتا لوبق"

 یردب ناق هلا

 ا نالوا نقم هروک هنراهنر یک یسهدام

 یسام گزق هلا

  هرزرب ېر ندنرلتسود داداماد اک وص . رولا

 باسحلا ىلع بوریو بسارب یر وا «جیلیقرپ یرکی3

 راد داماد یتسدقابو رلردآ مح

 قجهلوا

 یسهطنساو یچلبا هن رژوآ :

 )سا هردب ناق قرهلوا

 لر بورو ماتخ هسلح By كمر و هدکدشا

 : اردک 2

 ا كتب ردن ناق قلارآ قلازآ داماد هدعب

 .رابا تحاصعو تناقالم هل و
 رارقو لوق هللا زق هدقدلو تقورب یاخ ندنن دوو

 الثم كيا یجهغوط یی و ینس نی هکهلیوش بودیا
 هدکدنوا سورخ ادا یسهحک یچنشبدوخاب یجتچوآ

 لواو .ردیا یک ود مملو هدننا ۱, كحاغ1 ن

 اوس ایاوتهام هدتقرس ننو ردام هدنوهم تقو

 كحاغ۲ لوا هللا رادانق ردق زوتوا یرکی ندرلیر

 هداروا قرهلوا ییزک ندنندلاو ید زقو رباک هتل

 ےک یزیف ادتبا ها ندریراوس . رولو طو

 یدنکو رلیا رارف بولا هنسیکرت نام هسروروگ

 ءرولوا شلوایسهع رک ترخآو اند بوریتک هنسهاخ

 كنرادالوا ندیا روهظ هج راو هناهب ید هک هل وش

 . زالوا زناج هجرانوناق یرللدیا حاکت دقع هنیربوپ
EEك زق هداننا یرلکحهدنا رارف . هدبولآ یزق  

 لاعرد هسرولوا قحهلوا هاک یسهایبق راسو یساباب

 لادخو كانغ زاغآ ندنفرط بولوا راوس ید رلنآ

 ۳3 : رولوا لاق هماکنه

 داپ ق هلئا ی

 13 ,و یخد یش زارب ا تاسا لعو تنا

 راغم كما ملست هداماد یزق هرو وک زوک هدهسیا

 تداع قلآ ۳۳ تقرس هلو ندنغبدلوا لئابق عبط

 یسان ۲ هزق نالوا نیک هکن وچو . یدا ندنرله راح

 کی ندنشیدالوا دام: كلربو یفرب ندنفرط یساببو
 نازاق ر لح ر یک نکسم هدلاخ نوارد یهو

 رب كلدهجدما كرادت قانچ جاغآ رو « هووقرب هبا

 كوس بم قرهنل وا

 رفاسم هدنسهناخ كناذ ناپاق یزق حورشم لاونم

 . رارجما بوس هدارواو « رارولوا

 هیلاوحوا مالسا نید ارکوص نداشاپ یلع خرف
 ماما هرزوا مالسا تداع یدمیش یقرهلوا تنم

 ای کن دعوت هبیعرش ما قره
 نکاس 4 لهزابا هدهساقفق س افا رفج س ات

 یشدلوا تداع هدهفارغج تایسوت . ردتکلم یتیداوا

 . شلوا راع هدهتکلم یان كتلمەرزوا

 نابوت یرلغاط هرص-ساقنف نیکیدید باق هوک

 هرقو هدن رق یزاغو + ا م هدنب ونج یصنم كن ر

 ندنسهعلق هاا نالوا لاک هدنرزوا یلحاس

 دادتما یرغوط هییغ بونج ندیرغ لاش هللا ءد

 ناروشبآ هدنلایش كنبصنهیرهن ر وق كردما تاتتشا و

 رغاط وب . رواوا یهننم هرزخ رحم هدنسهرب زح هبش
 میسقت هب هقطنم < وا هلبا یرابتعا ا عضو

 . قرشمسق « یزکممسق ۰ یبیغیسق : ردشع ولوا
 1R تی مق كنب راغاط سافقنق

 لحاس .

EA PE!ردهدنسهدار هرتمولیک 1 , 

 ردیک بونازوا قرهلوایزاوم هنلحاس قرش

 هفاسم یهدا رآ هل |

 لامش كنن ال .كحنملک
 .اقتسا و دل رهاسکو هجرد هحردو ردا لسم یرغوط

1 
 یافت را هد رب هطمن صعب ء ربا ماود وه دتم
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 ككو لا كمسقو .رولوا لصاوردق ه هرم ٠

 (هرتم, 0 ۷۰ یعافترا.) كتنا نالوا .یس4طق

 ی ادآرابتعا ندهفاسم هرتمولک 4« :نانلح. اس, هتلی

 «هارلسییغوط هلامش هدنسیشراقكت هو ءدالشاب رلراق

 الیایهرتهرلن و .هکریلیربا رلغاط قاط یچنکیآ ندهیلصا

 یزاومهب هلصا *هسلس یرلغاط الیایهرق .ریلیرب و یاب

 یک یرلویش یکهدنکو ا قدنخ كماعحتسار قرهلوا

 و عقاولاقف . .ردیا لاصتا نوه هوک :كردبا .دادتما

 هلاغش ءردلکد عفت ص ہر ردقوا ینار یا ی ملا كرلغاط

 الاس کیدتا ۽ رادحا راز رازآ کا کد ل

 ويو « ريا "ال هقاش اتداعو هر ندر هدنتهج بوڼج

 رب هدا هبساقفق لصا هلا رلغاط ر ؟ ذم هاتعصو

 یعاش را

 كنالباب هرق هدیرلر ضعب نالوا .مدهجرد زستیما

 . راک هدوحو هفارغج هضوح رب « یداو

 رلیاچ .ددعتم یرغوط هلامث ندرارو قرهل راي یسآر
 بعش ندنسبب رع مق كن رلغاط ساقفق .

 هبواز هلا TEE راک EEE نیا

 ندنتهح رع بونح . ریلی ربا كرەديا لیکن هاف

 در و . ريا هلحاس رک د هرق هظا لم كبد تیاغ

 و و ع وی 4 مت قد لەردە فو

 قرش لاش .ردغاط ناج غاط یهدش اهن كا كەش

 هنس رلي رجا

 ردیا نایرج

 یسیداو نابوق یرلهبعش غاط یهدنسهرو
 زدیا دادتما یر وط

 قیرفو لصف ندنربرب یرلیداو ییاضعو نوزوا
 كعرفو هلصا ههللس ًارابتعا ندغاط ناج . رثا

 هجوت هقرش لاش هر ندرب_قرهلوا هدنتماقتسا

 كنم راغاطساقفق . رارلیا یرغوط هزرلاهوک « ردنا

 جم دعا هل سر بسه احاس ات ه هکردنا | وتحا یرازاغ 3
 ۱۰ ۱ 2 y7 ه هملشیا هارآ نک ۱

 فص وت و شكنم راغاط ساقفق كلم هرابا لصا هتشيا
 (لیز)و(روغنا) هاسهرو ب وتج كنس ریس زیکی دتا

 هاسرحم ردقه هعلقموخص ندهجوص « هدتنی یرلیداو

 ت

 ك رلقايا ندا اقا هره 3 ۰

 . ردا

 قرد لایثو لاعب كناتسزاپآ .. ردترابع ندنلحاس
 یتالو لیوکم هدنبونجو « یکدم سکر چ هدنفرط
 . ردراو

 :رویلیدپ دیدم هل روص وش یالوهزایآ هدا اه

 هدنبونج سکر چ «هدنلجاس زکدهرقرلن م هزابآ »
 رودوق قاچ ندناعل هجوص يرلدح ادتباو رلرولوا
 هزانآ . رلرید موخص هتبس,لوا هکردهجراو هنغامریا

 ,هتتبالو لب رکم قاچ رددتم ,هنلحاس نکدهرق_یالو

 ۱ « . ردیپنم

 زمکیدتبا حرصت هدیراقو یدیدجت و كلان امج
 (لیزب) ین هح وص هکنوح . ردقفأ وم امام هنادب دحت

 .موخص هسیا یلاج ( رودوق ) ۰ ناک هدنسیداو
 ۱ ۳ ردمقا و هدنن وتح زار کات هعلق

 .دیدح و نیت یفارطا < یدودح یر ندراقو

 ,ندنیظن هطق هیعسط یافارفح یکلمهزابا زمکیدتا

 .ردریر یتلغاط ملقا و HAR هعل اطم

 .ردأنایرج رلیاچ رفاو ندنجا

 تبوطروترارح .ردروتسم هللا نامروایرلرب قوج

 ۱ لصيف تات یمسهبابا وق هدهاس و كرهشلرب

 ۶ رزیکا .ینغارپوط اقا . ..دروک كي یاناب

 EEL هډهدارو رلقشامراص شید قیلع

 ۰ . راراغو

  تامولعمهد راقو هدنقح لاج فصوت كاتس زانا

 هراد هنرلهزا كنرلغاط هزابآ

 . ردتنم تیاغ طف

 ۰ یدلر و هفاک

 ۳۱ 1داوو .ردشمشقص رلیداو كوكو هدم
 یر ندرلنو . ردرب وصتو رک ذ نایاش هصاحلاب یچوا

 . كنسهاسلسان ۲ یبرغ ےق ندیالیکشت ین رلغاط ساقفق
 E ردا دادتما ردق هتغاط الباب هرق بولوا هدن'امش

 رو . ردعقاو هدنبونج " كنهاسلسا۲ ییکیا رکید
 قیغ ندير ر هللا رلعرفند ا بعشت ندهیلصا ؟هاسلس
  ىرلەجىلشابەكردىا اورا یرلیداوو رللاح ددعتم .رونلوا

 . ردیرلوص (نکس) و ( جیلق) (اراجآ) ۰(لیز)
 ۱ . ردا نایرح یک و تاج



 هدایز كب هدهعدق تاسدا « هدهنانو رطاسا .

 ندا نارود هدابو یسایاق ( هتهمور ) نالو ترپش

 یرغ ےسق « هدنلاج هزاآ ارظن ۵ هفارخ تایاور

 هرق هدننرق (یرک اک ) بولیرا ندنسهلسلش اآ

 هدنرزوایس هلحاس ةوردذ كلح ع رفنالوا تاک

 .ردفطل تیاغ یساوه «لدتعم یتبلقا كناتسزابآ

 . ندلو یرلاعم . ردلوذمو لئاط یرلوص ٠

 تا لزوک ۰ رلیدبا یعر یشاوم یلتیلک د

 دارلنا ویح رکید نالوادوجوم هدرایدو ۰ ریلیری دشت

 : ردرلنوش یرلعون هجیلشاب

 « نابرظ « هجراقوق «یناشو اط رب « یس غاط 1
 یی لهغرا « هوادرز « اف < منقلاقرفم + نج وک

 ندنراتسو كرانوب کتیا ۱[۰]: یو وق ناب

 دوو د بو لا كروك

 . ردراو هدهسرتفم روبط قوجر هقشاب ندرت,

 :یوریب هزرا ندزرانعا هد ناس زا 9

  (ج.درآ لیزق )
 نالوا ظوفم هدنرارب شب ایت یک ی 8

 را ۰ لاتنش « ماداب هدرایداو « هدرلرب وشوق
 یاس «اونآ . رارردشش هوم لزوک كيیرجاف ۴

 هدیرلجاغ۲ هناتسک «بانع « امرخ « كيرا « یصیاق

 هدو .ردلضیف كب یرلهمصا موزوا هله . ردلوذبم

 كسکو . رديا تالد هتتفاطلو لادیعا كم
 «قالیل «نیمساب « نیمسای نا هدرااليا ۰ ا

 دنوار < یکم اس هدنرافرط لاش . ریشیتب یلک هیساقنق

 هد اا 1

 ق ی

 رون وإ باجس وق حل رز ت
 ي

 یو وق غاط . ردهلک رب هلوغت وم یل هغر 11

 را قوا کا هغر . ددداید نوبوق ینا

 نآوبح و : راک هنسانعم یالاب غاط 1 It ا

 : هد لا ول ین نوجا یمنی داشاب هدنرلشاب غاط

 ی مرغ دى

1 
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 .رولؤأ لصاح یام عورب یاتخ .ریشش یعا ون | كن هزبس

 غاط « هدنرلیداو هزابآ
 . ریلیدیا ع رز تایوبح ولرد سه هدیرلترص

 ردح یجاغا زوج «یجاغآ توط . ریلک |

 :زلحاغآ یقارباب ( لکشلایربا ) هتنکیآ  هدب زخات

 .:رادتلاغ

 . ردراویرکلمشمش قوح

 قوماب

 «قادو سید «جاغ آه آ «ریشمشربا رب لکن و
 ۲۷ . روناو هدرلجاغ۲ رادهویم یاو یجاغ زوج

 ۰ ( قاوق قا « الوترجش ) « نیقهدنعافترا هرتم

 هدر و اخراج لوا
 دوجوم یرلن دعم نوشروق ءرقاب ؛ریمد هدنرلغاط

EET1و لیبل لوکس ۵.  
 1 ۱ ۱ . ردیواح

IEو۲ ا .یسهحطس 4 هحاسم كنات-  

 داخ هد هساقفق كنتلود هوو ۰ .ن د سم هرتم ولك *

 ۷ هژابآ هدهبرکشعو هیکل ۰ تایسق ,ییدتیا

 (کیسرومونرچ) وب هعاق موخص ۰ « لخاد هنتبالو نابوق

PEردمقنم هنس رله رز ال تک  . 

 : ردهدنسهدار كس سس ۱6 ۵ ین وفن 4 لا زار

 لات زکدهرق ًبرغ 2 4 خرا اد

 ظوفح و دودح هلبا یراهو رذ یرلغاط ساقنق اقرش هل |

 لالفتسنا یربندنامز رب یکساك ی  هعطق هزابا نالوا

 ازایآ هدعدق خن رات . یدیا سا هظفام ییسیکطم

 «جزابآ هنیراموز شنازب یسهنکس كن هعطقو نالند

 یدوعسم .یدنا فورعم هایمان یاخآ هراسنای وب دقو

 دالوا كن هفث اطو ورود (زاحا) هد ) بهذلاحور )

 .رویلیاناس یغیدلوا ندنلاسنا تفاینروماع ندحون

 ارق هسنارف ( ۸۱۲۰۲ ) هدرصع یجنحوا نوا

 هندزن یتموکح قاجماق هلترانس ندنفرط ( یئولنس )
 ثح هلیمان ( زا ) ندرهزابا (کیربقر ) نلیردنوک
 یجنشنوا .رود ردموق ر رواج هرلسکر چو رودا

 الیدن وقلاح ,الوقس ) ینلّوم كرا جرات هدیدالیم رصع
 « رالامور . ردهزابآ  هن یکیدید یتزاباق ك ( س

 ۱۱ -- ل
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 کاعطق « رلیدلوا كلام ایوک هتکلم و رایلننازب
 د : یدک ملات لیک یی نورا نا بل هادی

 . یدتا طض كل روع هدنسدالبم عراب ۶

 هلص کل تىل القتسا هنب ناتسزابآ fe زار طقف

 ةلعتلود یرغوط هترلخش را ۱۱۳۰ . یدلوا لقا

 یتوقو ذو هدهساقنق یشراق هنارباو هسوژ اع

 ییدتبا ذاخنا رلریبدت بتسانم نوجا دیدشتو میکحت

 [۱ ]كرهلدبا فثک لحاس هساقنق ك زك دهرقهداریص

 . یدیا شعلوا بیسن: یسانس رلهعلق هدنرل رب ندنآ باجا

 ۱ رلن امزوا قرهلوا :ندنسهلج هیصم ریآدت و هتشبنآ

 یک یفیدنلوا .انبیمهملق شاف هدنلحاس ناتنچنرک
 33 یج 2 هم رق هدهدنلامش كنلحاس هیساقفق
 .N NAN ek یدشلدآ اشنا .یسهفلق

 یاقد راظنا اهدناقرب هیلاوح و هبلع او را هم

 ندنشهتش

 تحلصم قفاوم یرامعا تننرلارو ۰. یدشبا بضن

 « كم هلد | ساس ات ران امل هدنلحأ وس هتساقنق «كرهلب زوک

 یهیلع تلود ذوفن هدناتسزکر چ « كما ان رلهعلق

 ندهبلع تلود لاحر هرزوا كمهلبا ميکح و داشت

 قرهنلوا نییعت یسیااو قجوغوص اشاپ ىلع خرف
 1 یداردنوک هرلاروا

 ریوصت یدنک تقو ییدلک هنجوفص اشاپ یلع
 زق رب نانولوا ریبعت یسهعلق قجوغص هلجو ,ییادتبا

 هدننورد بولوا هقنلپرب یوبق کیا كجویپ ندنسهلق
 ترد یرکب ًاعج نذؤمو ماماو رفنو اغا دوجوم

 نسهر ادا اشاب ىلع 2 یک . شعا ترابع ندمدآ

 قجوغوص هلرایک ًاحصتسم یزاولو تامهم بوزود
 هدکدتنا تخادنا پوط نامز ینیدلوا لصاو .هتناعل

 نوجا كعرکوا نيسو شدافلوا هلاقم ندهعلق
 ی راظفحتسم هعل رار ومأم نالی ردن وک هن هعلق ناک

 ETS هدلاحرب تام بقرتمو باتو ندقلعنآ

 تاود نوجما كنا فک ییا( هیننساقفق- 01
 . یدا شلردنوک اغا دم یجهربخ ندنرارامعم هیلع

 داتعمو تن ندهلعرد كرلظفختسم هنسوا رکم

 . شلودونوا كلردنوک یرلهرخذ نالوا

  نسهعلق « میسو یفجوغوص اشا ىلع خرف
 «ندفارطا + شا انب ماجو مماج . صمهلبا رمت
 کا مدار گرما بلخ رلارجاهم ندنامطو معرق

 . ردشعوقهنلاح هبصقرپ رومع# ینجوغوص «شمهبا
 بوج خسسرف ٩ كنهان ۲ یسهبصق قجوغوص

 هدنلخدم كناملر لزوکو كجوک . زدهدنقرش

 لاک ؛هدنلحاس هساقفق ۲ ردتر اجت عقوم ب اردا م

 دم هلیرابتعا یسیعیبط مقوم ینامل كجنیلک نالوا
 یفیدنلوا ناس الغ همانفشک نک یرک ذ كناغا

 هد را .تدوج . ردناملر نیماو لزوک هلیجو

 نت ۱ : روشد هل وش هدنقح ناعلوت

 .كتیلکدیمب لیمرب هدنفرط یلوطانا كنجوغوص »

 . ناتسسکرچ بولوا نایلرب هدنلکشیبهنیآ ربرب هک
 “ىلع خرف ۰ ردیمالعا كا گران اعت نالوا هدنلحاوس

 بضن اغا هیاروا هلا دیعاوم عاونا یسیشاب یلد اشا
 عماج ربو رلهیاطو رلهطوا نوجآ یماقا بودا
 كرد عضو هاخهحو بوط هنماو اشنا فیرش

 . مرق ندنراکب نوسپوج ینارف نالوا هدنتیعهو ییاغ
 نالوا یسادنرق دوس كکي یا رکننهاش روپشم ناخ

 ( یارک دم وجاب )ب هادنتتشاب شب نوا ترد نوا ۰

 لیصفتلا ىلع قبفیک بومالرایصا یتاصوصخو روما هکب
 9 . « ردشمهلا راعشاو رب رحمت هن داعسرد

 هرزوا یغیدلوا جردنم هدتدوج خراب هن طقف

 كجهلس هلوا هرادا زکر هناتسکر چ لصا هدرالحاسو

 ابفارفج ضعإ قحا بولوا یقوم كلها رب

 هان !تقولوا هروک هتنیدنلوا طابنتسا ندنرلهلاسر

 . هعلق شملقس بولوا راموروم نکسمو رازهارخ

 . شقو راعا مالع هقشب ندنراشاط كنراراود

 رلا رو اشاپ ىلع خرف هدنلالخ یسهنس ناسقط وشا

 .هبج قجوغوص لک تی یماکحتسا و تی وش



 هدرلاروا هللابلج كهروک كس و همزاق كس ندنسهعلق
 كرەدىأ كرادت هلمع ندنراراتات یاغعو نلیدا ناکسا

 كلها هک لع نالوا ای هام E لید زوکوا

 باج بولوا طاح هللا رحم فرط چوا « ردیقوم

 قلوا عارذ کیآ یمرکی ژوب ییا كيب کیا ہدنشیرپ
 هرزوا هعلق متسر هللا یفرعم اغا نیسح سدنیمهرزوآ

 هن رفحكقدنخ قرهلل وا مسر رلهباط بقاعتم ییرفوب

 ردققحهلوا نیما ندولتآ هدف رظ تقو زا وتردابم

 ساسا عضو ه ها ۲ هدناالخ یسهنس ۷ هلا تم

 ك ردشع ولوا

 كنو هقشب ندنسهلق هانآ اشاپ ىلع خرف
 هدنفرط هوا كناح روخش ندیا نایر هدشرق

 نوسان ا یس ادخن یتا هعلقر .یخد

 مومعلالع یرلراتات یاغو كس نوا تاماکحتشا

 یاغون هنمات بولون مانخت :هدنوک ید دلر هل هه شا

 قدنخ یاغوت ون رد لح الاح هکر دشع ولوا همت

ES 

 كرهدیا بلج رحاهم ندنامط هه اشابلع خر

 4 كرەردتىأ ادن ناکو ناک «ماج «عماج «هلشق

 رامعا هدهحرد قبال هرهش ر یاروا هدنفرظ تدم

 یه وک وات زو كيب تح . ردشعا

 هوا داو نی نالا دزحوم هو
 ةشاو ماج چواو عماج چ وا قرهلل وا دادص یر

 دوج وم هناخهوبقو ناکد باب یللازوشب هقشاب ندهریم

 ك ردشعلو

 یبا 1 « رامعا ینجوغوص اشاپ ىلع خرف هتشيا

 تلود هدیاوح وا یک ییدلبا انہو سیسأت ًاددم
 تقاط نوجما كما العا یذوفو ناش كتهبلع

 نادا لح ۰ ششیلاچ هدنقوف یسهدعاسم ك هیمدآ

 یدنک هده ىماس كوص كا

 رار هلا یسهجوز هدشارفغ “لغ

 تمر قیرغ هدنسیکیآ قح بانج )

 . ردشم التاق همعاتم

 . ردیسهرت
 . ردنوفدم

 (. نیسهلآ

 سس ۷
 همان هلا قجوغوض هدنلحاس زکدهرق تكن هیساقفق

 «هعلقموخص ,ردندرا هصق نالوا یسهدرک ان هیلعتود

 دوحوم ندنکسا ادیهوح ۰ یرک اک هوخا « یرغاق

 ۱ . ردرا رپش : نالوا

 هب هیلعتل ود یلاوحو هلا یتمهو تیم كب اشاپ یلعځ رف
 ردق هسنخ رات ۱۸۱۲ ارکوص ندقدنلوا نما
 كرت ه هبسور هدنامز و قرەلاق هدافتح هسامع ةرادا

 ۱ 7 ِ رد شل وا

 ممقنم کلک قاط رب هچهیکلم رادا را
 نلیدا ذاا هرادا نیک لقتسم كلکب یه هک دا

 .« یدبا فورعم هلیمسا تربشع ایو هلا یتا كتهبصق

 ندبو یکم ووا تحایس هناتسزابآ هدتقو
 ات شم و تاد وشم (یلچ ابل وا) نالوا شمزک هنو

 ینراکلکب < ی رلتربیشع تكنسهفاط هزارآ هن رزوا

 : ردشعا روصتو طبض ریزهجورپ هدنسهمانتحایس

 "یشراق كناتسلی کم س ینربشع رلچاچ . (۱)
 . رلردنک اس هدنتهج غاص كنبرهن (هشاف) و هدنفرط

 یدودح لیرکم هکنوچ . رلرشهلوس هدهحلیرکم
 .ردهدایز یرلتتسانم هلا رلاو ندنرلقدنلو هدنرزوآ

 رب سه, . راردكلام هرکسع اناو ردق كس نوا

 یک رابرع یرلحالس .ردموقر رداپ .ردلگ دهدبهذم

 :یرلهداس هدهسیا زآ یراولت . رده رحو یاب « قوا

 کیا هدبرغ,یرلزکسا . ددزانهش یراربلد « ناش
 ندنوز رط :ردر رب رلرد (اقال) هدهفاسم قلقانوق

 . زامهالشیق رایک . ردلکسا رب مبظع ليم زو چوا
 ,رسا هرزوا تدش تیاغیسوغوط نوکو هلبق هکنوج

 يايدسک هلبا ایردبل_یرغوط هنفرط برغ ندارو
 سه زار لاخ )ممدنوودج نریمع SN) هبیل
 ۲ رول وا فداصت

 هردام ردق كبنوا س ینرشع نالرا . (۲)

 6 ا6ا اا ایام ون تم یوق
 (ردنامل فیطل .ردرزکشاشاب هکرد (اغحال) یسرلکسا

 ندارو u . زالوا كسك | یزاک هداتشو فص



= 

 رت را ادناح هدهفام قات وق کر هدبرغ نا

 . ردراو

 ردق كس شفا بم یرشع؛رلادناج + (۳)

 یزرلکب . [۱] ردرلنوم هزابآ حب . ردموق رداه

 یرل,زکسا . راربد یرلاداج غاط هرلنوب . ردراو

 هارد هلا ییا ( هفوخ ) هدغاط . زد ( یرغاک )

 هغ هدندارو . ردراو یاوکر . یهعابو لغاب رظاب

 هوس » هعلیدک قان وق چ وا 5 ایرد بل یرغوط

 . تاک ا دوخ ییریشع 4 زلادناخ

۲( )+ 

 ردراو یرلیوک ره

 شب یکی ےن یربشع لانا دوم
 كلام هرکسع كم" شب نوا

 ( اذناح ) هشام ۰ درو یرلکی . هجورتا تولوا

 لش رغآط كلف و , زامهالشیق تک رارید

 و . ردیالو ااه بت رک (حوشمام) یس هقز ر

 قان وقر هللا ایرد 3۹ بر تاج هش ندرلادناخ

 راما رای رک
 دادلوصحم یاس مرا غا تا یریشعرایک . )۰
 کیا : ا تک ندا رق هزاب سشع کرد تیالورب

 هدرب بولوا كلام هرکسع زادنا كتفت ردق "تان
 ِ لاف ةا یک یر, تا ودواو یراکب

 هکردراو یمظع نر یا ول ) ۰ ردفطلو

 زمرو دیګ هلی هدزوع هام زو فک

 هر لحود بولک یر ندزرلا هوک رہو

ERهللا ناتسزابآ ل ی  Eهدننب  

ORE pHیدودح كنتکلمهزابآ لصا  

aردنا ءد ند(یرغاک)  AER.هنناح هشاف  

 هدرلاوو هکر لی رب و یاب یذاحا .هرلر نالوا ردق"

 هللا رلجروکو لیرکم رلهزاآ نالوا شما نطو "
 ردق 4 هدرد ر " ندرا اهزابآ + aE :كردبأ طالتخا.

 هلع ءانن . ( كىا .هتسهدام قدا زہرا
 ینغوط كى ىس ەد ردرلن و رل هژایآ لصا كنییلح ال وا

 تكنم اققحم یهدنقح . رل هزابا كملا یوم یسهدافآ وو

 . ردللد هتقدص

۳ 

 ". ودرزب نیما رانای رلیک یرلنوک شیق . ردوص رب

 ب و یاج .کیآ شربت هخنلک هلو .ندنموق .رایک

 . ردنیزم هلا ارالد راحشا ررو هوبم ییادخ نوک

 ۲ رد لت | یغوج بولوا یرکسع كس نوا كنريثعو

 ( تزآ ) هدهوا قانوق کیا ندارو .

 د هک اچ

(3) . 

 ھك ا . رد رللکد حیجشو ردا ردقرلن وا اما. رد

 ردراج

 ردم وق ولوا

 قو ندنموق اک یخ رتا

 یرارب زنخ . راردبا دیص هوادرز
 ۰ رال رده باتک ردهن تفت ردقوح تیاغ

 همدا ددق كس زو وا بولوا موقرب ینزوس غا غاص طقف

 كتريشع و ابر ردنواو کیر هدكرلنو ردكلام

 یکم 6 ناک قالد رلرید ( رلقرآ ) هتسوعسا
 ۶ وقف ( شو )واک ا ربا زامهالسمبق

 ی عل نیزاب :یجنآ . زاسالشیق رلیک هدهدارو
 هداف  كنوب ردنا ردننب .طقق ريل هلا
 . زدراو یالو ۱ هشدح ) هدنچا رلغاط میظع

 اشاب دما . (۷)

 بول ها یعوق نک ری یهدنبناج لامع ۰ ردیالو

 کو بنر هی رکو

 یذس ر و ا

 كرو . ردرارداہ اناوت «میحش كب یدب . آریان

 هژزوا راحت اد راه ابا و یخ نود تو روش

 (راقرآ ) ندب رلکدری و ناما هروب ی وق ترآ ۰

 . رلزدنا ترا کک لسعو رسا خروجا

 رلرد

 قاب وق چوآ كردریک هجو زکد هر با هش

 ۳9 5 ۶ ژدراو نرشع (شمآق) هدهفاسم

)۸( 

 ردراو لوق: و ردا ردقكس نوا

 هن ام وط هک ند رضهو < ندلوساتسا هدنجا وق

 تاستأو دالوا «یرلدحسف .

 زا 3 رد ع نع صيف <

 شماقوب .

 ردراو یرلهزایآ سد

 خ یساوهوبآ ۰ ردیوع یرلن الف

 . رد (قجهلوایرافرطالیایهرق) هجوتم هبهابق یرلیوک



 قانوقپ وا یرغ وطه رغ هلا ارد بل هدندارو

 . ریلیراو هننریشع (رلهچوس) هجایدیک
 یراکب نود راتو یی شراع رلەچوس . )٩(

 . ردراو یرکسع رادمان هداس ردق كس نوا
 یسلکسا .ددزا یرلینا ندشدلوا ناتکشن یا

 . ردراو

 قانوق کیا هلبا ایرد بل هرغ بناج ندرلهچوس
 : ریلی دیا فداصت هنت رشع هه كر هل دیک

 كس ییاو یورک راوی یرشعا هی ۱1

 . ردرا و یر هدا

 كرش ەچ ر نوع یو

 كس نواو 7 هدكرلنو .  ردهدننیغ نوک

 کرج هلا ی ( قودرو ) هزایا . ردراو یا

 . ردراو یغاط ( رووا ) هدننی ی ( قودزو )

 . رلروغوا یرادالوا بوصاب ییرکیدکی
 قانوق کیا هللا ایرد بل هرغ باح هنن ندنقودزو

 هزایآ

 . ريلبراو هننریشع «نیلووسوا» بولیدیک
 ر هدایرد,تأ بس یریشع, نیاووسوا :۱(۱)

 . راو یسهعلق بارخ هنه زر هدنرزوآ اف ناب

 كس جو ردراو یرلکی

 . رد ( نلووسوا نمک ) یسلکسا . ردموق
 هايد نوح ییا ه رغ باج ندارو

 . رینلک هنن ریشع (لایفشا)
 تولوا ین هدد اتو ی ر )

 . ردا هو رن كس کیا

 ددر واغلق نار ور هدهدارو نر

 رن اللوق كنفو یسهلح ,

 ESS اہ تب ےس 5 “اغ

 ی نامط شرک « هنک هارو : رارب دینشآ

 . .واونع I « رلزامهاب هدشنق: اما . ری قوح

 ردرا دل وصح یرلغاط

 ۱ زردی رک هوم رب هدنجما غاط ی

 > ردراو الت الات ندنرلهزابآ هن ام وط

 4۶ اغ می هنن رشع لانش ۱

 .ردهفاسم قاب وقر هن رایدسکر ج ندي وکو .ادر وک

 . رلردیا كنج هلا نارشب رابه کیا ندلاتنشا

 , لک یربشع وص قوفص هتوا قان وق

 هدنجما

 دحسم هدر

— (6 — 
 د )

 ۶ راو یرلرداپ

 چواو یراکبر =٠ ینریشعوص قوغص

 العا .رد ( هلوراح ) یرلرلکسا

 رب و نک هلا وص فوغص

 بود اڑ وهظ ندنرلغاط سکر چ هکر دراو یمیظع_منرب

 ناشن ندناح بآ

 . ردراو ینامل قاب

 . رولوا بصنم هزکدهرق هدلمو
 ندنفیدلوا عقاو هدندانک رو هتشیا .ردوضر درو

 منمو رادلام

 قان وق کیا هرغ باج ندارو

 . ردشلرو یاب وص قوص هریشعو

 . درا یرلمدآ

 . ریلیراو هن مشع (ساوق) درب دیک

 .زدراو یراکب رب -- یریشع سائوق . (۱ ه)

 (ساتوق)هنبرللکسا . رولوا رکنع كم یدب یسلج
 یران زخم ع روا ريصح شعلوا اب هللا هت . رارید

 هدشنامل . ردمدزاغآط هلاوح هاا یرایوگ- . ردراو

 كتموق ساتوق و . ردقوچ یرلیک نامط « هفک
 رب هوا نوا . ردراو یرلوا یوتروا هم ندزاس

 تیچ لاثمهعلق یسهمبرا بناوج بودیا ریبعت (نابق)
 هحک بودا ظفح یرلناوبح هلج . ردراود

 . را نکن تیوت هل ا یرابلک ییاثم نالسرا ردق هحاص

 یوق سایوقو . ردو لا كنب رت ربشع هزابآ یم

 سکر چرلن و .ردقاب وقرب یاهو کرج هبا ژر لا

 داران ون هدسکرچ ۰ هسکر حج رنو ,. رلریلس هدیناسل
 . راریربتک عاتم هللا نانا هتنامل

 لحاس یرلتریشع هزانا نلیدبا یک ذ ردق هارو
 هزابآ نالوا نک اس هدرلغاط . رلردا تماقا هدنو
 : در رک تم هد هدیرلدرشع

 یرلکب ۰ ردبیرق هلرکم -- ییریشع یرشو

 . ردموق یصاع ك ید

 نوا .راو یراکب هدالرنو -- ینریشع یبچخا
 1 را ردموق كس

 , راو یرلکب ۰س یرشع تاقا

 راو

 موق كس ید
 ۰ رد محشش

 كيب وا س یلربشع هملکم

 , مدراو ی زاکب

 هدر بولوا موق رار كب



— ۹۹ — 

 ددع كس . راو یزلکب س یریشع افس یاو .

 ۰ ردموق

 زو زکس هاچ یاو یی ین ریشع یس غاب

 هدرب بولوا موق زویشب س یفریشع شیرقالآ
 . ردراو ی راکب

 ردمذآ كس وا هل ینریشع ش وقربح

 . ردراو یرلکپ

 قلا هعساو تامولعم هدنقح راهزاا س هرفس

 رارثا نالوا كحملدبا هعاطمو تعجا نوجا

 : ردرلن و
 ندراباسن روهشمو ندننویعیط یاملع اسال1

 ندنرللاع هرم وسا .(۷۵۲۵۵6) یسهلحر ك(ساللاي)

 ۲۵۵۵26 6ظ) یسالحرهساقنقوهسور (دهتسندل وغ)

(Russie et dans les montagnes de Caucase 

 رکو هساقفق ك(تورالق) ریهشقرشتسم ىلا ال1

 -Voyage au Caucase ef en ( یalحر ناتسح

Géorgie ( 

 یارواموهيسوریلونج كن(ابماغ) حایس یلهسنارف

 (Voyage dans la Russie- ) az ساقنق

( méridionale et au de 1۸ de ۵ 

Voyage Sur la mer- ) یسهلحر هیساقفقو رزح 

( Caspienne et au Caucase 

 اونود ) لم رچوسا حاس.ندنسایلع فرا
 رلسکر چ « هدنفارطا ساقفق كن ( ورهبنومود

Voyage autour du- ( ینالوج هدندزن رلازانا و 

(Caucase, chez les Tcherkesses اه 8 

 ۔رچ ك (لب) ندنرلرودامرآو ندنرلرجاب هرتلکنا

[09010۵1 d,110€-( یسهمانزور تماقا رب هو ناسا هی 

résidence ۶ 6 ) 

 ك ( نهزوز") ندنساملع اسالآ هقشاب ندرنو

 نالوا راد هنزلناسل هزایاو ناوسا « لیرکیم

Ueber di Mingrelische, Abchasiche, Und) 

 Suaniche Sprache ( هنس ) یرتآ مان 4۵ ۱۸(

 یس ایهدافا غروسسرتپ ك ( نەرغش ) ویسوم هللا
(Bulletin Scientifique ( هدنسملع “sli 4 وق وم 

 ك ( نەترامنسود نوو ) ۰ یدنبر نالوا جردنم

 )  ) ۸۱۵165 des voyagesر نالوا جردنم هد

 ردهعل اطم نایاش هصاخ اب یسهلاقم ۲

 رلهزابا [۱] هدیسهلاسر كنبدقا مشاه دم
 ۔هخ ران و هیفارغونتا رات مهم كب هدنقح رلسکر چو

 قما هزابا ید هدنسهمانتحایس یلج الوا . ردند
 . ردجردنم تامولعم یخ هدنقح کلم هزابا و

oار را درادزاآ عرف دع  

 نوجا یخ رات هزابا هلتهجو . ردكرتشم هللا هیساقفق
 نوسلروس تەح ام هنسهدام هىساقفق

 دال واج .رددمت یاب «هزابآ ىلصا بد ادا هزابا

 هدن را ۱۰۱۰ .یدا شلوا یرادهنزخ كنلغوا

 كلغوا دالوناح اشاب دارم هحوق مرک | | 2

 ربسآ هدهزابا تقو کیدتنا ناشیرو مزهنم یتسهقرف

 روالدور ډا نکا شلیک هرادرس روضحكرەلىدا

 كياغ ۲ لبلخ یساغآ یرچبکی ندنغیدلوا تیکی رب
 ًارابتعا ندنوکو و شلوا صالخ ندلتق هلبتعافش

 دم هزابآ هتشيا . ید شللا باستا هاغا لبلخ

 ۰ ۱ ا و یر .تیصخ د. كن اشاب
 ما ر یرج یرا نا « رداپ هدشناذ هزایآ

 كناغ1 و شمردنکب یتمدخ هاغآ لبلخ ندنفیدلو ا

 بصانم لئاب كرهديا قرت هحرد هجرد هابسهاج

 . یدا شلوا

 و رب ناووقراغآ للخ هد ۰۱۰۱۷ )

 یکلکب ایرد ههزابا نالوا یس تقو ینیدنا وا

 ۱ ۱ ۰ یدیا شمر و

 رادرسو مظعا ردص اشاپ لیلخ هد (۱۰۳۰))

 .رددوچوم یسهخسن هدنسهناخبتکي دنفا مشاع [۱ ]
 یب



 ییدتبا تعازع هنا فیس مج قرهنل وا بصن مرک |

 ینتلایا شعرس هنسیدنکو یدلآ زار یهزابآ نامز

 . یدلیا هجوت
 هللا یرلترضح ینا نامع ناطلس ناکمتنج هزابآ 0

 لیامورهدرنسو .یدا شعا تعزعهنرفس نیتوخ

 فایر اهم اویل هدفی نده رام . شعآ کب راکب

 2.رات كنهزابا . یدنوا نییعت هتبالو مورضرا
 . رویلشاب ندارد لصا ییمهاو ترهش ەد

 رای رچیکیهدنرفس نیتوخیرلترضح ناّیع ناطاس
 هن رلهرادا و ماظن «یغیدالوا رکسعرب كحل دا داّیعا

 هنر زوا یرلهمروک ن غلا ی أر, یفیدلوا ضراع شوشت

 كنغاجوا یرچبکیو راشلوا ربغم هدایز كب هغاجوا

 روصن نتج كا لیکشت رکشسع_ را کب هاتشیاول]

 . یدیا راشمرویب
 کیا هاک ۱ قیاقح هاشداپ هلا سرفتو ربدقت ود

 نالوا تنطلس لا. ارکوص نامور تب زق هرضع

 رادمکحر جنک یک یدنک * همظعا هاشداب رب رکید

 شمعالرضاحیسرد هناهاش تمکحرب كوس هناونع لدع

 . ردكعد

 ربدقت هدجراخ ی ررکف و كهاشداب ترضح

 هزایآ هجر بحاص رار هلغل وا ز1 كب لاحر ندبآ "

 یبشتو رکف یهدنهیلع یفاجوا یرچیکی كناشاپ
 .یدیاقفاوم هنیرارکف كنبراترضح ناخ نامع ناطلس
 هدقامع نو یفازسماظن ك راب رچسکی هققطا ىف

 وب یرفس نيتوخ . یدیا شمراو ههجرد كوص

 | ریتم .یدیا شا تابثا نکل ازت افک. كلرکسع

 باح ا یرلریمدنو مفد ندنفیدلوا لباق یحالصا كرلب

 جنک یرلت رضح نامع ناطلس هتشيا . یدا شملنا

 كرد ی دیکر یوو وال لاا

 روصت وب هکرلیدیا شما ٹبشت هلضعم سا رب هلیوب
 .ردقو تجاح هناسنا یتفیدلوا ببصم ردقه كن وناه

 .رداشاپهزابآ یر كرانالوامداخ هدایز كأ هرکف و

۱ 
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۱ 
۱ 
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 هزابآ ندبا میجشتو ادیب ا هدرکف و هدیاشاپ هزابآ
 یدا یدنفا میح را دبع خيش فورم هلکءد شیش

 . ( تعجام هنسهجر )

 هلرهدبا روهظ یناخ نانع بلا ةثداح ہداریص وا
 میاشهنایالو ینواقتش ناراو هبهجرد تبا راب ةا
 .یدالشابهتدش ر اهظاهنملع ولقاجوااشاپ هزابآ هدقدلوا

 كناشاب هزابآ هدیالو سا وبس رار هلایءالومورضرا

 رسمهلهح و ه .یرادتقا لا . یدیآ هدنسهدهع

 هلا ادبندمورضراالوا .یدلیا مچ نابکسرفا و بولوا

 یتسهلعق مورضرا . یدالشاب هغمریق یرایرچیکی

 ردق هل اتسحرک ندنفرط قرشو صبا ندهفاطو

 هغ هرکص ندکدتا مرا یقرطو . یدتنا هیلخم

 مناط قاطویسها سکع هلوبناتسا كرخو . یدنود

 بلط یلتق كنهزابآ رای رجیکی هن رزوا یسهک ر لحتاکش

 كرد ردرادف رط ههزایآ هدهاشاب لیلخ . رایدلیا

 رکب مورضرا» هننرزوا كو .رلیدهتسیا كمما ضررعت

 لخد هدصوصخو كناشاپ لیلخ مدت لرع ییسیکب

 . یدلوا رداص نواه طخ هد «زسهمتعا ردقو

 طقف . یدنل وا مردوت هاشاب ینطصم مورضرا تاایا

 « ىدا لوبق ینملستم كناشاب یطصم « هزابآ

e elنالوا عقاو هدتلایا دودح . یدقاب هعسوت  

 ندنکیدعا تعاطا ههزابا اشاپ یضتم هدراصح هرق

 یفن سهرکص ندهرصام نوک نوا بوراو هنرزوا

 ریارب هل رکسعو جورخ ندهملق قرەلاق راچان اشاپ

 هزانآ دیا ۰ یدتا قاحتلا هنتسعم كناشاب هژایآ

 فارطا كرهورو هنرزوا هرشاو ساویس اشاب

 . رلیدتباتعاطایغنوچ «یدردنوک رلهمانتوعد هنبرککب
 اجتلابولک هداشاب فسو نووالقیسکب رلکب شعر

 بوقنج یشراق یخد اشاب رابط هدساوس . یدتا

 یغوج كتقو لاجر هکنوچ . یدهلا قاحتلا ه هزاآ

 هزابآ . .یدبا رازب 21۵ :ن دنکلشکز مس ك رب رجیکی

 دصق هوس هنهلع یدنک هدهلىز هدهار یاننا اشاپ
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 یهزابآ .یدتا هلازا ییاشاپ فسو نووالق هلیتمهس
 لصتم هدنمزع یدنفا مح را دبع یهرصق یخش

 موروخ نده ز های , یداروسدیا محشت و مک

 د یدک هتک تک ندا و

 یددلب | تفاضو لاقتسا

 اشاب یاغوت هدارو

 یمادارغوا اشاب هزابآ

 لتق ناه هسیدل و ا ةا -نع اک هدا رقو تابصق

 هلو اتسا بوکر وا رای رچیکی یهدی وطان .یدیاردیا

 فک ەچ وا لو لاما فا .هشدللکوذ

 یبهرقنا هلبا رکسع كب قرق بولک . یدیاروییدیا
 هتشب ندنایصع یتکر حو تك هزابآ :
 سیل اها كدالب ینیدارغوا اصوصخ .یدالکدیئرب

 رلدای رف فان هاب یداشعا عرج هدایز كب

 تا یدادوبترا یرلشب قاب كارلب رکی هری و

 کی راکب نامهرق هللا اشاپ سالا یی رلکی یوطات ۳

 یدلوا روم امزهتک نخ هنملع هزایآ هل رکسع یرلتل ایا

 رادرس اشاب دو راز و هداز هلافح ندتاود ردو

 ,رلیدتک ردق هن راز ایکیملب رلودرا رلت و ,یدنل وا نییعت

 كنمرقنا هسیا هزایا .رلیدنود كر هرم ر شيا رر طقف

 هب هعلق جا طقف ءیدلآ یتشوراو رةنك او

 هرزوا قمهلشق نیک اف نین یدمهلوا قفوم

 1 یدتک یی ولیکل هنغاحنس هدکس

 هدنماکته یراتموکح تیادب كعبار دا ص ناطاس .

 مسوت ییخ ندیلخ یکرح ءرئیاد كنهزاآ هسیا
 َ یدا نتا

 ر رقم "یدح رفتس هدب رز وا هزابآ هحل ود قرآ

 مرا کک مظعا ریزو اشاپ دک سکر چ هلغلوا

 . یدتا تکرح هللا نواه یودرا قرهنلوا نیت
 ست نامهرق هلا اشاپ سالا کب رلکب یلوطات1
 . كىچە شاب هزایآ . رلیدلوا لخاد ه ود را

SEآر هدیآ مچ کک او ناکرت ۰  

 1 یدورو یشداق رایت هاتکر ح ندنل ۲ سا ونس

 هدب رح تیاد . یدالشاب ه رام هدنیسآ رج هب رص مق

 ٠ یدلوا ي ردنا هجونآ هاشاب هآ * رم دف قلارآ رب

 «یرل کج تتن راسولوا نکرت نروزوس ه هزابآ هدهسا

 هلن رارکسع قافتالاب یخدكناشاب یم هللا اشاب رابط

 هنرزوآ یرللا قاحتااو تلاخد هلو اه یودرا رارب

 یرکسعقرلوا ضراع مظع نهو هنسودرا تك هزانآ

 لایا وغا گرهدنارارف ًامزهنماشاپ هزابآ و سلوزو

 هژایا.« .ردشغا اختلا هنیسهلق مورضرا هدکلر

 . رکسعندیکی هدمورضرا قرهیلوا ديمو ندتیبولغمو

 0 دار هدیا طسوت نوخلصم ها زآ طقف.یدشودهن دق ک راد

 ۰ راذتعاهزابآ كحوک ناناو هدنتمدخ كناشایدم هزابآ

 ةحاصا ندنکیدتا ناهتسا بولک هرادرس هدننروص

 یروشنمقرهنلوآ هبحوت هب اشابهزابآ هنس مورضرا تل ابا

 یرچیکی" نام زن هب هعلق جا طقف . یدلردنوک

 . یدلدا طرش یمهماقا

 يوچ اشاب هزابا . یدا تقوم هوست تروصو
 هماقا هب هعلق چا :یدت | مایقو جی 9 «یدم روس

 تدوع ندنزفس مجم .یددلبا لتق یرلیرچیکی نلیدیا
 یمعنلو كنءزابا هک اشاپ لبلخ نالوا هرزّوا كغا

 .. یدلردنوک هنرزوا یدا

 ۰ یدتک یدلکح در همهروک .شیارب هدهسا کا

  كثیرلترضع ناخ دارم ناظلس یندوع كرەيمەرو ۱ یاو نحاسب ليل قکرح کەعفدوب كنهزابآ
 ورسخ قرهلوآ كانبطغ هحنلیروس یراهناهاش ع ومسم

 ..رلیدتنا بصن مرک | رادرس ییاشاب

 رای ها۰ رلیدردنوک هنرزوا هزایآ هم و رض را هلا
 . ندنرلاشاب قاط قاط یرب ندننامز یباس دادرس
 ۳ روک لوبق نسحو « هدکعا تعاطا ضرع بولی را

 _ شم ازآ هد تیک یناوعا تكنهزابآ ندنرلقدلوا هدکم
 1 دا دمتسا :ندنهاش م اشاپ هزایآ نوجا كنو .یدا

 | كره رکب روپوچ يسا دختک ۽ یدنوشودیریبدب

  كرهش ابشاپ هزابآ طقف
 ۱ قرهتآپوط هنیرکسع كن اشاپ لیلخ بوماپق ینرلوپق
 ۱ هرصاحم تدم رب ,یمورضزا اشاب لیلخ.. یدتبا هل اقم
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 ماش مج . یدزدن وک هنن ذزن مج هاش هلا اا

 داها وو ا چافر هدنتیعم ناخ یمش ندنفرط

 هاجما | لعهایس هم ۲ ارخ هدنو اهیودرا یغیدلوا هدکلک

 رشا ۶ یک همورضرا هدنتقو رولت دیا تکرح

 ارت هل وب هژاا . (۱۰۳۸) یدنلوا را

 های قرهبالک 1 یتفجهلوا رحنم هه كنلاح نداد

 ۳ ندخاشمو املع ییدنفا مجرا ةع دیس

 0 ل ا « هنش كرهردنوگ هرادرسلبا 1

 رافغتساو هوت هس هتان هلیط رغ قمالوا) و را
 كما راصح ملسثو اجتلاو تعاطا همرک | رادرسو

 ید اشاب ورسخ . رلیدتنا احرو قاثیمو دهع هدژوا

 هرزوا حورشم هجو درود | لوق یلوئسم كن هزابآ

 لبا یالآ اش)هزابآ ینوک هعج . یدلیا دهعو دعو
 اشاب ورسخ 6 یدشسا ثعاطا هم رگ را دره بوک

 هن رلاغآ ؛«كروك دوس ه هژابآ كره یضمام یضل

 : یدولا ناسحاو سالا راتعلخ

 دزنویدلک هلودناتسا ًاعصتسم یهزابآ اشابورخ

 یم ارج هدهاشداب ترضح درهدیا تعافش هدیراپ ۳

 هنسو هنسیدنک هرکص ندقدالشغاب یتابح .یدتاوف

 «یملح ومسو كس رل رضح هاشداپ .یدلبا هبجوت هدنتلاب

 هزایآ هدنکلبااو هنسوت .یدلاق نه رگ یفطاعولع و

 « یدلوا ننه دسر هددحرس كتلود نانمشد اشا

 . یدتآ رمدو رهق ما ودلا لع قاود یادع

 یزواوهرتسلس بوئثوا لزع ندهنسون اشاب هزایآ

 هللا ناڼع ناطلتس تقو ینیدلوا زومآم هنسهظفامآ

 یرلتدلوا راچود نامز ینیدنلاو هدنرنس نئوخآ

 ه رح دیدج هلبا هلو قمراقیچ یتسیجآ كکل زتیفون
 كرها موج ؛ةنکل ام هل هوازی شمال

 ضرع ك: هزابآ . زدشلوا لئابهرلتمقف وم یخ هدنوآ روا

 هاشداب لکعا رزقت یرفیس هل هس رزوا یسانهار

 هدنرافرشت هبهنردا . هدننی رف بیرت يراترضح |

 ۳  رصشق نالوا یدضص و یش -هدب ۱۹ كرار

 هداز - خش

 ده -_

 هلا تایر لک ا هاشداب ترضحو یدر وس رو

 هل وساتساهد ول اه تبعم هدنرلقدر وس تدوع هن داعسرد

 . یادلک

 كرهديأ ادس برق هدایز كب هش رلترضح هاشداپ

 تانهزابآ طقف . یدلوا یزاب رپغ لاا اح .بعخاصم
 مادعاهدنخم رات (۱۰ )٤٤ .یدعا ماودقوچ لابقاو
 نا وا

 رلینراهلبا رلمود تقوا یبیرهاظ بیس كنمادعآ
 توشر ندرلبنمرا هدهل اسمر نالوا جعل تدح هدننب

 یا رضح هاش داب هدلاح تققح طقف .ردقفکی یدتاذخا

 كناوعد ییدلبا ذاخما هلیسو هنایصحو ورخ ككنهزابآ
 هعاسمتدمرب هدکملا رع نسیدنک ارق هنتیهام
 كا هلازای دوجوو صشتسمندن  هدهسیا رلشمروس

 .یدیا بقرتم هنن ر وهظهابسو و تص رف ته نوجا

 رادحاسواشب مارا هللا یدنفا ی قفد عج

 هاشداب بودا لاقتتسا یرقت ههاشداب كن هزاآ غا

 ا ید رلروینلو هدنهلع كة زانا هد دز

 هر چا اسا ر اا سا ا کید رزم
 . یدلوا

 هاتسانمو .یدنلوا نفد هنسه رت اشایداص هح وق

 2: هکروب د امعت

 یعاسا بوزو ییلدالوساح موحمم اشایدام »

 یرچیکی هلفلوا تیکی هزات هزابآ هدکدروک .ندخیلق
 شا صالخ ندلتق بودا احراشاب للخ یساغا

 ردق و بودا تاشن ندنتمدخ اشاب لیلخ . یدا

 هربقم هللا اشایدارم تبقاع بوروتک هر ویظ رلهعقو

 رد سصاقلا رداقلا ناحسف . یدلوا ینوشکو ق

 لکش . یدا نیر رب یدحو ردا اشابهزابآ

 هاکتشا نیساحم تزع و ۰ یدا لا هد لثاشو

 تفارظ هدنص وصح ساب ا رکن و ۹ یدا كلام

 قییما یخ یدا شمراو هنسهحزد عادا یدشو

 كناتشاپ . هزاب 1 هکردلوقنم .:ندیدنفا



 ی هر

 كن رلترضح هاشداب یسهنادنول را وطا هلا سپالمبسانت

 هسریک بوئو سابل انوکهن هزاب | بولک شوخ هنعط
 لا یوم دی کا خم را ریتم

 رارب یسیکیآ نوکر, قح . شما رلریک سابل لیوا
 هدننب ساب ارخوم . یدا کک نکیچ ابآ

 هتسودام نسل هند رکا ممعت نیبلت .زرط وا

 . ( تعجام

 یدرفتو تیصوصخ هدیناغع جرات كناشاپ هزابآ
 یرچکی نوجما یحالصاو ددجم كنسودرا ین امع

 ییدتبا ذاخا هدنصوصخ یسهلرب لاق ندهتروا كنغاجوا
 ییدرتسوک هدبما بقعت یدصقمو و .کلسمو رکف

 زینیداوا شنا نایب هدنلاح هجرت . ردآرجو مع
 هدنرفس نیتوخ هلا یرلترضح ناهع ناطلس هلهجو

 هنبرکف کو
 شعالغاب هلا .تعانق رب مالغاصو شا كارتشا ًاماع

 هدکبلجتمو رکف و 23 هد یش ندفرط ۲

 نس » هنسدنک ء یدا رو روط بودا عیجشت

 نعل ) ماظ موقو ىس ییاعت هللا كسهللادنع نم دنوم

EASتصرف هقروق ردشعآ طلسم هنرزوا  

 نالوا یسدنفاو یرکف مه . نیش اره يک زفات

 كم ا مابق هنهلع یرچیکی یفداهش ةعقو كنامع ناطلس
 . یدلوا تصرف «هزابا نوجا

 یساغآ یرچیکب تقو وا یساوعد كناشاپ هزابآ
 هدوتکم ر یفیدلوا شمردنوک هاغا دم نالوا

 یهدنایو كن رلترضح هاشداب نامز یمیدنل و

 . یدا

 لق هارو انار ام وا نوا كيوب . ردح رصم

 : زرودا

 .هاغا دم یسادختک یرچیکی مشادنرق ولتزع »
 زع قفس 3 هزانآ هدراه ۳ هرکصندمالس

 یرجیکی نامه رفسو .زرهدیک هلا مظعا ردص

 كن هزانآ . ردقو دادما هز ند رلکب و یاس . ردن رفس

 ود (راقیجیرچیکی ردق هن مهروک .ددهلمز یدرد
 .لوارادروخرب ,تكسشمردا هت مکحم هراشاب هط وا

 .ردراو

 تربغ یدمیش . نوسلوا لالح اکس کما تاهاشدا

 ۳ مدکدشودلخد هزکغاجوا مولظمهاشدابهسیا ندمکج
 ۱ سبح هدنارس بویمردنوک ه هاق ید بوکح تریغ

 ۱ رلراع زسریغ یه ٠ زکیدزالوا ممه زس هسنل وا

 ۳ فوقاب زس رلهدیا لتق هدعماج هتروا یزک اغا ودنک

 ۳ سرو زراشاذنزف هما یهاطنوکا ۰ "زسهدوط

 راو هتیابجو تیلوت یریغندنبصانم یا آ هبق یهایس

 هر ۲ زس « یدکد هل هزس رلیدل۲ بوناموق یش رب
 اها . یدآ رداق هن رلن 1 زکلاب اک هللا مدراب

 یهدناف کا امغی ین راهاخ كتلود نابعاو كضرع

 مس ببس هغابش ییهبمالسا كلام . زکیدتبا سابق

 ۴ راو هتسویق یهاس ناخ ناثع ناطلس . زکیدلوا

 زکهسربد كلبا نوجا ماعنا رکا . یدزالوا هلو

 ۱ ۰ یدد مهرو ن وتل ٤ه شنل مس مولظم هاشداب

 یسهدلاو كنافطصم ناطلس هحرک

 زب هتفلهاشداپ ندتیثیح یفنیدلوا یارق
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 زب بولوا هزابآ
 4 ورم

 وح « ردلکد هدسنیع نکل « یدرونروک قلوا

 دریغ نوجما یناف كمولطم هاشداب یتجما هکردمیلع

 | راو كرش ردقه ناه .یدلیا روهظو هلغ قح

 . رصن تخت . روتک هوزاب یلوق راو هدعج

 ۳ ندلسارسایش نوجا یناق كمولظم ی ابحم

 دیو نماد ید یک ییدتیا لتق یدوپ

 © سم 2 ینلتق یرحکی نوجما یناق كمولظم هاشداب

 .i کنج فاصمو مهرزوا كمردشربا هج راو

 ۳ روهظ نالوا ردقم هدبغ هدر ءارو یخد

 رلن ۲ ؟ یرولوا مدراب هزس ندهایس مهروک

  هتفح نکیآ لکد رداق هلا رر هلا زکیدادما

 او هي زس رلقجا یہ . رلیدلوا یحاص كچوکو

 0 .یدلاق نکفیدلوا ناطلس لتاق ق2ا ؟ :کیدلوا

 یا
 هوش قلاغا هکردزمولعم یدعا . زسرولس مدیا

 اثانسادختک یرچکی زوس هدقاجوا نوسروط



 دوخاب .زسهلک هلکر فن هلم بودیا رودقم لذب هدناپوب ۸

 زکسربد ندقو» ,زملخدم مر یا اشاب

 اغا نسحو اغاد ندرلنلوا یلخدم هدهدام لوا
 دم یجاعدو نسح یجشاو ولغوا یجن وتل 1 ندرفنو ۲

 یجقاقو ولغوا یروقو دارم یقوو ىلع یجروکو 1

 لتق ییایقشا یلاثما كرلنوبو ولغوا شواچو ینطصم

 ) مالسلاو لر کد ین رلازج كسهدیآ :

 یوتکم و اغادحم هکردزوک تش د رات ؟

 وب . زقوب كيب شعب هلبا یرچیکی هلج زب بوبوقوآ
 یر ندافرظ هدکدد رولوا فیرح زاور دشلب 3

 ندنرفس نت وخ وچ م نا ناطلتت ی
 هاج یجروقو قاروتواو رفن تقو ییدسا تدوع

 هک قرق هدننوک هیطع نکیآ كيب شب یرکی
 رەد ردیا لیکن یغد کی ضش نردشب رو
 ی تباغ هدنقح قاجوا طقفو شا هنبطل هدر

 . ردشملوب هددیقتترپ
 یرجیکی تقوواو یبس كتيب ولغم یکه دن رفس نئوخ -

 كناشاپ هزاب [ هسیا رولوا كج هان وشود لاس كا
 . ریلیشالک ۱ ینیدلوا لقح ردقه هدنساوعد ۱,

 كناشاپ هزابآ روهشم -- ( كچوک ) هژابآ
 بلط ندنفرط اشاب هزابا . یدا ندنناکرا یسهریاد

 .یدیاشلردنوک هنبدزن یهاش مح هلیتیرومأم دادمآ |
 یمدآ و اشاب هزایا ندنفبدلوا مدار یلکی رو یک ذ8

 اشاپ هزایا ) . یدیا رناللوق هدراشیا كزانو مهم

 . ( تعحاص هنسهدام "

 یخیش تكداشاب هزابا ویچ هم ځش هرانآ

 ..( محا هتنرآهدام شاپ زاباو 

 یعینک هاب و

 ۰ ا ؛ یروط

 اشا زا هدنصوصخ میک

ho Û Û A. 

 اشا هژابآ نلیدیا ناس هد راقو ىلاح هجرت س

 ها مدا ر لقشبقایو وا

 راو یاخنا یسح « یساتتعا .هدهدنراصوصخ كم
 : هکردبا لقن یدنفا مدار خیس نیما اوتف . شعا
 کو سال بولوا مد ار لزوک اشاب هزاب »
 ینرلت 1 و یودنک هلغلوا یرلعارتخا فنطل هدراتسدو

 . یدا لئام کا. نییزت یداو ناوله

 یمیسک هزابآ هرکص
 قرهلوالوادتم 5 5 قاخ جیلق 5 یر رط

 سال وكمزود یتف ابق. ش

 ندهزابآ

۰ 3 ۳ r osê 

 هزاا و « قوواق یهزابا « ناتفق

 «. ردشلوآ یسنمو داورتمهدعب « شعا ماود لس هع

 e ما تلف
 هاشدات هتشبا . شما ردنا بیل یرابدنک 9و کیا

 ندنرامرویب ليم هنبروط كناشاپ هزاب | كنب راترضح
 .ردشلوا ربتعم هدننبقلخ تدمر روطوا هکردیثان

 ول «ل ومقم . رددلب و تداعیرب ندنامزلا عدق» کن وج

 نکسمف تال اف اوا یراحاص ےہ ےک .نالوا
 لوبقم هدنسف هسا رلردنا عارتخا هله هدیاوداو

 بودیا دیلقت اک 1 سان ةماع هدهسیا لکد ع وبطمو

 لوا یراراختفا رازاب كدهنىروهظ كرخآ روط ۳

 هزابا ) « ردشلک هلوا ریذب جاور هللا ثداح رابتعا
 هر(. ج ات تمام دا اشاب

 هنسهدام اشا نسح بس اشا نسح هژابآ

 ۰ تعحآ ص

 تعحاسمهنسهدام اشا دم ڪک اکا “دک هزانآ

 زکلایهکردتابن رب ندرلهکرم .سا بول وزابآ
 ۰ ردشاک نداقسکع الصا هدول . ردمولعم یوم دو

 هحفص هددیدانق هر ولردرب . سا روژا

 ندنرلهچراپ ندعم ايو هتخ هجوزواو ها یس [۱]

 هرج « وق بولوا كم د بتن یصاب هح فص ۹1

 . رسد هنسهدام كرل هتخ یغیدلوا 02 كن رادانق



 ته

 نوا ىع زل وسا 2 قرا ل وا تیکت ام

 روجاب . رلیفاط هنکوا كشرل [۱] هاب هر

 ندز و نددغاک دوخاب ندلسرو « ندندعم ||

 ندر یس اھ هکردنسکعم رب ۰۲۲ ] هرتح وب نالسا

 در هم ززوا ك رلنادعمشو ك اە ال هر وجا خن وچ ا

 ا یائدارتم ر

 قع وط اض نالک هنورد هناخ ندهرج روزا

 تۇر ندلخاد و ندحراخ هنيا سقف . ردنوجما

 : رل الل ۇق نوجا كما كس هر نکع

 ر بولوا لومعم ندنداعم ايو نداشخا هدییکیآ

 . روروک ینتمدخ هدر عون

ESل یسهک روژابآ ی  

 تولوا هکر هکر هدی اسل ون RA ندهحزسنارف

 كعد اض هللا یظفل Abat) ( 1 ناک هنسانعم ناربق

 «نانوط اض .ردشل اب ندنتفل (00۳) روژ نالوا

 یسراف لصا كن هک طقف .ردبا هدافا یتموینم ناربق اض

 < ٌظفاح یک( دای )ابو (دای)هدنن اسا محتهکنوج. رد | لوا

 قتل دنا ون وکه لبا (نای)دوخ اب (ناب)نالوا هنسانع« ی وط

 قیطزوراب . روون بک ندنرل هلک زورنلک هنساتعم

 نسانعم نارق < ناب وط یاض یک یسهحزسنارق

 «ناتوطیرهز یرلریبعت یهزتایو یهزداپ . ردیا ناس

 زورناب یک یییدلوا"كعد ندا ظقح ندنرت ا استا

 : انا اقا اس ناعوط فاض ٤ تک رد
 نبع یسهلک روژ نالوا كعد ابضو نک ڪنا

 شیدو ینولقم كنتغل زور یسراف نالوا هبانعم "
 تكنسهبحم رفا هلک روژاآ هسارولوا كح هل دنا هظح الم

  ریلت هل بو لاهحا هتیدلوا ةى ندوورأب یسراف

 قووانالوا ذفانو نالبقارب هدرلراود هجاب [۱]
 . یک یرلهحتن ه هرج و وبق لزب ایچ و

 هطاحا رایاع-ام اد ی هن ۴ راتح وهرتح [ ۲ ]

 و رداق .یک یرلقانصق كلا و روبلاو : رسد هتش ناب

 2 ردە رک لک ر -یداعم

 ) كن () هلا (میح) كتب رلظرح (ار) هلبا (از)

 وج ندلانروژ « جوروا ندهزور ) یلدا هللا

 هسیا رولوا كتيملبدا هظحالم ( یک

 ا یسمهللا لاقتنا هدننرونص روجاپ هزعاسل

 هام هدهدسراف بقو لدان-یکو اتاذ .رلیروک

 عدیسراف نالوا لات كنلننآ «تلنوک العم .رد
 هنخیدنل ۲ نوجا بلس یسهدام (ید) هدنسهلک

 . ردنا تاالد هتشانعم اض (روح) کەدەلكو

 ۳ بیس ندروژابآ هح زنا ماع ایل هدلاح

 |۳1 ری  كنبحاص اع ةسمل ۰ ,یرببعت ںوجا
 هوا یرغوط هدكی كلبا دع ىطاغ كروژابا ۳

 : ۵ ( دوجناب ) هلي یمدک ( هرج ) هکمکجهد یتح

 و نابآ ی ک دابو ناب هدیسزاف .ریلس هاس اص یز وصق

 ر Ea دانا کت وج) هنسانعم ظفاحهدی رل هلک

 انعم .ترثک لح هاهجو زمکیدتبا

 تا E قع وطو ظفح یسانعم و كنظفل

۳ 
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 ند ا | هدافا تس

 لوک «ناتوط یشل و ک دابآ سمشالتمو یجول هلیدا

 لآ هلیهینوشود ینجملوا كېر لوب یننوک
 سس

 زورابا هدرلماقموا هسیا روتاوا نا ییدنک

E oی هنغی داوا لامعتسا نااش ید یرلربمعت  

 روم ه هم اطمو هدهننور یک , ریلس هل دنا

 و سا ارن رس دال لو
 اوا هتسانعم ظفاح یسراف هللا یسهلک ( 44 )

 صف هلن "تبارق رب هدننی یظفل ( دا )
 هنرخآ تن هاکوا هجزسنارف هکنوج . ریلسهلىدىا

 ۱هدرظف توا كجملبدبا راهظا هدظفلت (1) اب

 طلب هقتشیا هروک هلاحوش . دولاق قرف رب

 ع و لکد zf E هدلاح ره یلصاكنو هسيا

 . دویلک یک كجهديا اضتقا قمارآ هدناسل زمغیدلآ

 ول كلانا هدو فو یک ییردن كاص س

 ركن وجا كبو , پا لالخا نتحار ؛ردیإ باعتا

 اورد هناخ كرك + قمریق يتدش كنابض نلک



 مسق و لیدعت یوق كنابص کیا زنا كرل هما |

 NR هدنلخا د نک اسمهلتر وص کیا یه لصاما و كما |

 THT كما ER ارون طا

 : ردشعلوا لات

 یسمش یایض راروژاآ نالبقاط هرلهرع هتشا
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 قمر دنا و چا 7 9 فاش تر ها ي

 «هدنن ر وصدانق ینع هحبفص .ردرلربس نالسالل وق نو

 هک هجوزواو هعا یزاوم هنر ر هدنجما و

 بور و تی رت ندرلهحول ندعم اضەبو ندنرلهچرا ِ

 كنهن" نیک اض هنورد نا یی كه قو
 قرءهلوا مق اطمات م رج .(۲۱ لکش) روا واخدت

E ۷ 

 «ندهورج رچ یل اج هلا هجابرب نالیچآ

 ی هحاب اف و ,ندسفقایو روژآبآ

 لیکن ندرلفایق روا نوت

 .( تام هوش )ریلیدب |

 هدر هر «رو ژابآ هيلع ءاش

 ۱۳ نالوا :لخاد

 نرکم هن یزد ها ندقلقبحا و

 لیدعت * قمزیق یتسایض سم
 كنه رولب قط هدز وک« قره وق هتک ا كنه رخ .ردتام

 .ردا انا نسهفظو ك راک رک نانل و عوض وفا ۱

 هبنهم ٌهطسا و ر هکویلیدبا لامعا هلتروصوا راروژاا

 هن رزوای ر ر رلهجراپیزا ومندنا بیک یتسحشص هل

 هنلاح دانق رب هراکی هحیقص " هار وص و كرهلب ری دن

 فا اا ینتمدخ قایق اّ داع تقو ینیدابق « رو و

 تعجارمهنسهدام روح اب.نوجا یسهبعانص ,تالاامع|

 ۷ هل زو

 یتدش كن ابض ین یظو روزا نالبق :اط هرلهبمال

 قونوطایرثک | رنو .ردك هلا میزوتولیدعت «یقمرب

 « نددیغاک « ندندمم « ندجاجز یلزوو یل.

 عبط و هن رزوا كرلهبمال .. رلیدا لامعا ندشا ِ

 « ردیا رشل هدر وص لدتعم ۰ رارق یاض ره دب ۱

۱ 

 -- ۱۷۳ س
 اور ابرتک ارت". رلبا سکع "هل نالوا مرا
 قنز كەمال نسل ایهسریاس اي ندهدامه بول وا هدلکش

 یرلن انل وا لامعا ندشاقهله . لامعتسا هدقرهلوا

 غوا و .(۱۲ لکش) ررو شيال ۲ هدایزكب ه هبمال

 راب دنا

 ال جز =
 یخ هده رحم را ! ندر .وژاآ

 ا لرلل ارو .ذم-هفام م

 3 و ۱ هدنس دالله را ۷ ۵ ۰

 2 ویلیدیآ ع کا

 هزل روژا رلتق ةوواو ا ردق ه مصع ین د نوا ؛ ردعدق

 .یدیارید «نایوزوقز روک نعل (قو دراغ) هدایوروا

 زا هرلنو و ید قا هر لن | دعمتش رار وژابآ' یکسا

 ریاب رب و رلعضو < رللکش فلت یقرهلوا فافش قوح

 یرلهضامنو وا «:یرلکسرید :وناس هدزعامز . یدا

 رلدهزکب هنب راروژ ابا موم كجوک نانوق : هنن رزوا

 هدرا سۆ ناف نان وق هش ززوا شام هز E یدا

 ردندلیقو

 کا هدنع وش كرات او re ۰ نت

 ۰ ی اا

 نالوا هندانعم یمصوص اوب . سا 5 ت

 رل ابو میدق . شما سنج ۲ نادنسهاک 6 نیک ران ۲ (

 روس
 ینردنلوا ارجا هدنجما توکس رب مات كرەنمەلب وس

7 O r 

 یکی قو وا زىل د دع س د زابا هاا

 اظن هتاور 1 ردشلدا هما هلا مان و نوجا

 . شمهلا ثادحا (سیهد) ىلارق ایسا ینو وا و



 توکار دل

 م

 هدنرزوا یدودح ناغفا al | دنه یازابا

 عقاوم نالوا شلدا شما ندنفرط رل ملک ا

 رد یتسا تك هعلقرب نالوا لخاد هدننهلج هبکختنم

 كنسيلاوح هدیکلوت هدهبس Firs زاب

 ندنلش 4 رلت ۲ ك ەز ا ردیسل اها ا

 ا روللوا تیاور ییدلک

 .رد یار ن ا 2 زابا ۱

 ساقنقهدناتتسکر چ ردقهخ رات۱۸ ٩ ع كدالم

 (هشیس )و (هال). هدنرزوا یسهرو, لاش كن رلغاط

 رلل هسور نامز وا .رلیدیا نک اس EF یرطاح

 «رلیدتا ره رام هاراکتعاحشو ا
 ندروک ذم رات هليقو نالوا لماش یسوفكب زو

 ه ( هچوص ) و رلیدابای هتسیداو (نابوق ) ارکوص
 تاع لع تلود هدیظعا ےک , رایدنازوا و
 روبع لا دراسکرخ مردها ترق هنکلاع

 . ردندنلئاق رواکتجو

Eو هدنرطاساو رات مدق نانو س  

 كا ۾ ردر وک ذم نا قو انف چاق رب هدیای

 یلارقیجحت ۱۳ كنسەدلب (سۋرغ1) هدهروم یفوزعم

 هت مدقم هنس ۱۵۱۰ نددالبم . ردساتا نالوا

 < شمهلا تموڪج هنس ۱۱ .۰ سا سولت

 و ) تنایا ۱
Bh Eaتا زی یاب  

 . شا انب ینرهش ( هلآ ) هدهدکوف

 .ردشمهلا لاقتنا ندسایآ یمسا (سیتناآ) نلیریو
 قلخ . یدا رادنکح رب ضیرخ كب هكا كنح

 ندکدلوا هکش عا ردنا فوخ هحردوا ندا شک

 نایمع یبیااها كراتکتم ییدتبا ریشسن هلی ارکوص
 هحنلیدا هنارا یثاقلاق ل(سابا )هنب رلیدنک تقوییدتا

 . شما رارریک هتعاطا راد لاحرد

 ( نوبسابا ) هدخرات هناقعاو لاسنا كلوب

 ك ریتاغم)و (رولس) هروک هتاور ضهب ايو ك( نوت

 ردقولخم رب نانلوا روصت هرزوا قلوا مدا

 «(سویزی رقآ) ۰( سوتهرب)ندهب ریطاسا لاج رەكر اربد
 (سابا ) ۰( سولهنهتسا ) « ( هسرپ ) «( هئاناد )
 . ( تعجارم هرلمساو ) ردندناقعا و دالوا

 ۳) و (ینافف) هدنریطاسا نانو ت ابا

 دقت هب هاو و هلن | یس هلا داصحو یادنب . ردلغوا

 هلاروک ذم نوجا ا7ا لاا رق نائوا

 . شا حسن هننروص نم رک ا

 ۳# یسراب هد هاون ریطانا -- 9

 11 ( دو زه) .شع)هبراحم هنهلع رل(دیبال)

 ۰ زوآ ایا یی ر ا . هبمسل را اسکس

 رویا ناس

 3 1 13 كن(هنآ ) یسنرب (اوژرت) - سابا

 هب راح ر (اوۋرت) .شعایرب

 .  شلردلوا

 ه ردیرب ندنراقیفر ك (هنآ و بسم ارگ و

 روفر ندا روهظنکیآ ردیک هنبرفس (اوۋرت)

 تافو هداتنا ییدشود هنلحاس هحاب راق كن رایک نانو

 13 ۳ 3 يا

 اا ندنراقفر كن (هآ) تنک س سابا

 .وسوال)یغوا ك (سنارم) هدنسهراحم (اوۋرت)
 : ۰ ردشعلوا لتف ندنفرط

 قاع زل)و یلغوا 2(بمالم)هدریطاسا تان

 کراشب ك (سفالا) یسهجوز ندنو بولوایرد

 . ردشلوا یزیقرب هدنمان (لیفرا) و ینجوچ

 ۱۳ نو 7 داو  یطاتسا ساا

 ۳ بش ییعب ه وا 5 ردلغوا 4 ( سوتهزا)

 ردو نرو ینماب نسا ) هنسهطا (ز وسرغآ)



 یلغوا ك (ساعرآ) هدهانو رطاسا س سانا |

 لتق ندنفرط ( دمویبد ) هدنکوا ( اوۋرت ) بولوا

 قیعم كن ( هسرپ ) هدنانوب ریطاسا س سانا

 نالوا مقاو هدنتیمج 8 تام رو بواوا ن

 نو 6 نت نانوم تین ی ا

 ۰ شلااب ای هدئدبعم ( یاد ) در

 نانو بوسنم وه لواد و ا 1

 : ددقوسلق

 یلابناپسا ( قدنانیفهزوژنّود ) لاتسابا ۳

 هد( قدهووآ ) هدنشرا ۱۷ ۳ . یدبا لار 1

 تافو هد ( دیردام ) هدنسهئس ۱۱۳۰ شم وط ۱

 یاقمعاق نمی یودخ (قره ) هد ۱۸۰ 6 .ردشقا

 هنملع هن نکن تموکح هد ۸ قزهللوا ن

 اهد هنس چاق ل قکلم و ندا نابصع نالعا

 هدنخرات ۱۸۱ ۰ ردشلسهدا هظفا ها
 . یدنلوا لع هل سا ك ر ینچوا

 یجنکتا كدالبم . ردنداطا al E4 تناقسابا < 9

 مارت نوت وچی ا هد ( نويل ( هدنرصع

 هدبط تعنص كناذو هکردیورم هان كرانازاي

 یندایعاو ریدقت ك ( سونلاح ) رادمان ےکح یل رېش

 سونلاجەقيةلا ىف . شلوا لاب ه هج رد كجەديأ ا

 بحاص هرزوا قلوا اود هنموقوص . نالب دنا

 راځ شا هللا یان ( یرهزداب سوتن اقسابآ ) كنهجرت

 هام ام هدزعامز . رو دیآ هص و و حدم یتساود ندیا

 بسم ٩۷۵ —

 یعاتیسا كنبحراخو یعضوم یاود و نایلوا مولعم

 مس قبصاخ یجیفاب كنان و بولوا نوي رف
 كعضوم وا قرهقاب یهراب نانلوا داسفا هلبا یلاوبح

 ضزاوع هلا تروص وو احا ینصاصتما و ملب وق

 اکو( سوتناق :) , ردیآ منم یر وهظ كت همخو

 نکلای ندمدآ و ًاتاذ ۰ ردلکد مولعم یسهیلع

 دانساه(سوتناقاا) هدنراباتکو شنا تح سونیلاج

 .ددشمهلا رکذ هتچر نمی اود ٌةخسن چوا نائوا

Eك ( ساب ) یلارق سوغرآ .سا  

 هتسهدامسابا ) ردیماب هلئاع نلیرو هنلاسناو باقعا

  (.تمجارص

 ۰ تععا هتسهدام نا تور شابا

 کهدتل آو تا۲ .( ندهجابلاتبا ) ,سا وشابا

 ۹ : ردهلکر ب نالسالاوق هد زع احالطصا هب رګ « هدنماقم

 ٍ . هییاغ وشاپآ
 ضمب هده رح تاحالطصا یبهک و شابآ .

 ?Wa نلهساغ هتفچ الثم . ریلیریتک هنلوا كرلهلک

 .ریند ( هیاغوشابآ ) هنکلپ هیباغ یکهدفرط تا۲
 ( وشاب ۱ ) قرهلوا فرح هنر كريت و اضعب

 ا تل اک دب یاو ها ها راھ قد

 كاذک . ردهدکملنید [۱] ( ىسەقاي وشابال ) هنىرل

 كنبرلرانک تل ۲ كرلنكلي هد ( یملاچ وشاب الآ )

 ینانشآ تا١۹ یس هجا رفا شا ۲۲-۱7 ۰

 یریبعت ( وشاباتل 1 ) هروک هنکیدتبا هدافا ینس انعم

 بیکر ترب شم ای ند هلک کیا هج ال اتا یرکید هک روتیرب

 (شابتل ۲) دوخاب ۰ ردکر ک قلوا ( زلء ) ینالخ

 قروه ا هو وشابآ ) ندنسکر و تکرت

 اتل 1) ےہ دیالوا رعت رب شلردشل هج ایل اتا

 هن وا نسب e كنكلب ( ىس هقایاش اب

 ۰ ردیا هدافا ییمووفم ) یس هتاب شا تا ۲ ( 93
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 ى ام ۇق لقە اتتا كت رل ( وشاب 31
 ردانحما نالبر و ور وط ه یراقو هدن رللامعا نیح

 2.14 ابر

 e هن ربع | ساک هدهساأقفق سا هحیشاب |

 ع یک . ردیقل كنتراما

 .. رلیدتا اعا رلشیا مهم . هدنخش رات كتكلم و هدرا

 ۰ ریلب رب و مای وا هدهتکلع كاذک

 . ( تعجاص هتنرلهدام شاب

 کا هحراټا كنتوا ی رکا .سا 11

 نواو یجدب نوا

 ر

 قیچا و هتریعا )

 وراد لک 6. نیس ۰ فسر یاافدارتم تس

 کا دلم نواب جا رک. ۱تا یا

 n همه ناف

 ِ ۲ قصر ۰ متتسم*

 یاروارهدنکل اعهسور «هدایسا لو اغابا

 یالا دد وخ اب نولاقهکر د ظفحتسم مقوم رب لاک دن رایدلاقن اب
 هک ردكم د لوک كوبون هل وغن وم ) روت

 ء هدنسغاشا زار كنهطقن دق كاچ نوا
 ندا 3 ؟ دج

v~ 
 ینسبقرش لاش یاهنم كنلوچ بوغا
 هدنرزوا یدودح ی ونح لا تتسالب اب ناغنالب ۰

Ry 0ضر هققد ۳۰: هحرد :٩ رو دم لح . ردعقاو ۲  

 .رونل و هد قرش لوطهقبقد ۲ هحرد ۱ ۵۰ هد ام

ee 

 تاود هدنسهنس (م۱۲۱۱۱-۱۱۱۷)

 یعی لدرا ےس

 ردن ةر +

 هنلوا نيبعتو بصن. ىلارق لدرا ندنفرط هبنامع بلع

 تم کیا چا هدنسهب ام تخم غلبة ا تلود قر د

 ( دلو ول ) یر وطارعا ایرتسوا کول وش . ارد ینا

 دودح رب هنکلاع :یدنک لا هيلع تلود یناتسادرا

 لصا و هدصقمو er هدن ر وصت كم هال ذاحما هعنام

 شل .لدزا ةا ذوفن -لامعاو_فرنص نوجمآ قلوا
 ناژ ) نالوا یسدرک هاجو یا یدنک هاو

 ,یدناشمریدتا باغ یلارق لدا ی ( شونایک | نوا

 انا وایسنارت

 ةره(شونایمک ) اشاب لع یرادرس نواه یودرا

 نصوصخكما باا لارقرب رکید قجهلوا یهاظمو
 رلرهش ناتسادرا نالوا شلاق قداص ههلع تود
 و تناطف هدرلتوو شا ساو فبكت

 لارق هتراتکلع یب ( قابا لاخیم ) نالوا رهتشم
 ارعا ایرتسوا ( لاخبم قابا ) . ردرلشمهلا باعا

 لئوق نالوا ترهاظم و تیام لئان ندنفرط یروط
 هل راسجو ين اتم لاک ییموکح مامز یشراق هبیقررب

 8 هنسر ( شقناسک ) . یدلآ هنن زا دتقا دب

 كناتسادرا «هدنشرات ۱۱۲۲ نار زح ۲۳ ینعی

 هده رام رب نالوا مقاو هدنب رق یسهدلب, (غروبش)

 ءیرتسواندنفیداوا لوتقم ةلبا ىتيبلاغ فيس. كناشاب ىلع
 قلخ (اساولیسنارت)۰ نالوا رازبب ندننالخادم. كرابل

 هدزوا تموم ی (یأبا) نالوا یوصنم تنبل اع باب

 ِ . رلبدتا لوبق هغللارق

 0 روطارعا هللا هيلع تاود, هدنخ رات ۱٤

 یابآ) یسهلاصمراوشمط ناناوادقع هدنني (دوةل)
 5 ندنو .يدهلا نیم ا نفللا رقناتسل درا ه(لاخیم
 ت زگجفعا جا هرجا صال RE هسامعهلع تلود

 3 هک « هاتسهل ندفرط رب .یتکلُم .لدرا ۱ یدتا

 ب رکی دکی هلون ءرواج هایرتسواو هلعتلود ندرلتهح

 راک هد .یرلاو لا تود پوا مصاو بقارم
 ندتلود پواو (لاخیمفابآ) ندنفیدلوا, میم مقوم رب

 ا4 ۱۳ ما CREE چیه
 و راق هایرتسوآ -نکل . یدا رویا فرص قتاردو

 r تباص یرلبل راج 5ا ناصع یاول فد

 زنی دلوا قفاوم هدایز اهد هنعفانم كدت اتا

 اواو یدتا 4 نا هایرتسوا لکم ا نقن

 :Es چرس ۳2۶ تانا یواقوا تا

 هابوروانوتب هد۱5۸۱ كردبا مظنت همانناس رب هال

 رصاح یهنایو دراین اهع ەدە ی یدتا رشن



 بس ۱۷۷ —

 هدهب راح ییدلبا نالعا هنایرتسوا نوجا كنا رخو |

 ٩ رلل راج ین رکسع یدنک هلا كارتشا هقرط رانا |
 .یدتبا قا اهنسودرا كن (یلهکت) نالوا یادناموق ۰

 هدنسادناموق شاپ ,یطصم ءرق ,یراودرا هلع تاود
 هنساکلاایرتسوا هرزوا كنا هرصاحم ییهنایو قرءهلوا _
 ه(دلوب وئل) روظارپعا ًاقفتمدلارال راج هدهرص ییدک ۲

 لنانع هدهسیا شا ماود هدهرام تدم رب یشراق |
 ىت روبحمهتدوعلرهدیا كرت نسهرصاحهنایو كنسودرا ۲

 ینایقفومكانساقود (ناروا)ینادناموق یرلودرا ایرتسوا |
 سالیتساو طبض نظعا مق كناتلدراو |

 قرهلوا روب هغي اط یتروطارعا برتسوا (لاخیمیفبآ )

 یتسهاج كنلاود ابرتسواو شا حلصدقع هلبا كن
 قرهلوا یر وص طقفردقەنخ رات ۱۰۹ ۰ ینفللا رقبا لوق |

 كن رمع(لاخبم یابآ ) ا رکو صندنو رد شم هما هظفاحم

 هدنشان4 ۸ سم دوس تم یک هللا تحاو رږق هتک |
 هد ( غرۋبىسو ) هدنرات ۱۱۹۰ هدلاح یغەلوا ق

 هرایوسناسل اقر ء«بستنم 4اسدا . ردشمتا تافو

 ندنفرط هنانعتود (ینابآ) .یداریلسلزوک ی هال

 ةد یسحنکو ص ك رللارق نانلوا بصن .هلدرا

 هدنش ران مان (تاعوقولا جاتن) اشاپ ینطصمموحص
 7 رو دیا رروصت هل وش یغللارق تكن(ینبآ)

 لغوا ی 3 وقار نالوا روجهم ندنغللا رق لدرا »

 رکسع یکیدلیبهدیا عج ( ی وقار یجنکیآ قمی )
 79 هدهسنا E 4 هب البتسا نده هلا

 هنب رزوا

 E یاصا EK کک ندندلوا سمت

 لاسراو زادقا لا فر ,هرفاو رک اع هو 6

 شلکچ هیاتشم یخد هیناټع رک اسعو هنیراکه هل
 طبص یناتسلدرا شونایمک روم رک هنغیدنلوب

 یشوقا لارق نالوا بوصنم ندهبنستنطلس فرطو

 هدقدلواتاودرد لصاو یربخ ییدلبا لاصیتساو مفد

 .یدنلقر اسنو نیبع رادرس اشاپ ىلع هسوک نادوبق ۳

 نوصح هدنسسهنس رب شع كيب هيلا راشم رادرس
 روس هنس, یس راو رخست یتسهعلق (دارو) ندلدرا

 مجاز کیمات لام ابا رلکعا ریمدن یخد یوگا
 یوم . یدنلوا داعقا هییارق ماقم هلبا لاها باخا

 نانلوا بصن ندهیلع تلود بناج لاخیم قابآ هلا
 ردقهنتسءرصاحم هنایو بولوا یسهعاخ كنب ربلا رف لدرا

 راد اب دیو دنسم نامز زواحتم ندهنس ا

 . ردشلوا

 . ددیلغوا كنیفابآ یجنرب (یجنکیا)ینابا

 . یدبا هدنشاپ چوا نوا تقو ییدتا تافو یرد

 یروطاربعا ایرتسوا . ردیارق لوص كناتسلددا

 قلوایارق ناتسلدرا یی(ینابا )یجنکیا الوا (دلو ول )

 ود , ماتجمب یس یضخو نزیعاط هرزوا

 ینافو كن (ینابا) ینرب هکو سلاح .یدیا
 ندنفرط هناّمع هلع تا ود هنغالا رق لدرا هش رزوا

 (ینکم) هیلع ءاب ,یدیا سلوا نییمتوبصن یل(مکت)
 (فابا) یجنکیآ نوجما كجا طیض یتموکح لدرا

 قرهزو یبرکسع روطارپعا ۰ شعرو هنرزوا
 شمرکه (داتسن امره)ناللرا یسهرادا رقمتن سا ولیسنارت

 روطهربعا یخداشاپ لبر وک مظغا ردصهداتناو . یدا

 تود تقو وا نکل ۰ یدیا رویا ناشیر ینسودرا

 ندننیدالشاب هکمهلبا لاغشا هیسایس تاعوقو ضعب ی هیلع
 رارقتساهداساولسنارت «یدمهدا همادا یتالغ یهکت

 بولغم ین (ییهکن) یسن ری داب هدنجما هنسوا .یدمهلو

 یجنکیا هدهایس وو یدراقبج ندناتسلدرا كرهدا

 و (یفاآ) نکل . یدلتروق ندبیقر رب هلبوا (ینابا)
Aیدمهدب |  

 شلا نیه

 ربا ا. نامز قوح ندرلتقفوم

 یوق اناولیسنارت قرهلوا هنفالخ یساضر كروطا

 هلب وب اد ندنیکیدهلب 4 ی زق, ك( ملت کرو (

 هلیسو یجاودزا وا روطاریعا ندیا راظتنا هتصرف رب
 ۰ شمالا باح ههنایو ییارق جنک هلا هلا و

 ناتسبلدرا لدب هلام ةصصخم ر هاطرش تابح دىق

 ۱۲ س ل
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 i لبا رلتلقان ۰ یرالبف منل « یراطالخ ی رک | .ردشعآروبحم هکعآ كرت نتموکعقوقخ یهدنرژوا

 یغیدلوا 9 شام ۳۹ هد را i i. TÎ قانا جنک

 ِ یدولبا تافو هدانایو هدلاح

 هحرمگ هدة وغن وم ۰ ۳ اقا

 SS نفس اقا

 1 یخ دل تا روم a دنیا
 هدانوروا هکف الا ندا لیکشت ینرلیاص كجاغ1 و
 ۱ . ردفورعم هلمات یونگ التام

 75 مر رمو یی ااو ا وعرب
 . ¢ تعجام هنسهدام زا وخت )

 (قافالا قارتحأف قاتدملا ةهزن) یسردا  فيرتش

 نع هدتاحار رثازج كنجاغ زوم عون ونا هدنرتامام

eرو زا یینکیدشش یاد هدنرلطا  . 

 نالیدنا لا دا "هدتعانص دبع دام

 ةدامر ید لصاح كجاغ۱ یهدمانو قاتلا اقای

 ندیا لیکشت یبرلباص كنبرظارپاب هکردیجاسنا هلبتق
 هدایوروا هفانلا و .ردترابع ند ف طوخ

 , لر اد*(«یودتک الام )

 ثسرلهطا نیلف یناجارخا هدایز كا كفابلا وب

 كنو .رولوا متاو"ند(ایلنام) نالوا یسهرادا کره

 . رد شد یردنک اناتنام هتمسا هحایوروآ هکردنوجا

 ضاس قو كنردنک السام ی كنفالا اقای

  رولوا هدوارتمراص رسا ًاضعب ۰ ردقالراپو
 قوح هدهسالکد قاشمو ردقوا .ردیر رحیسهرظنم

 ردهرتم ۱,۸۰۱,۰۵۰ یرللوط كفالا . رد لقاط

 . ردففخ اهد ندنردنک ابوروا یریدنک التنام

 کوس كب * را وزو هلتارفأت كتسوسو تب وطر
 هدعب قرهنلوا هلماعم هللا دونا .ردا لوبق ایون

 ه یراص هسرلیدبا كرت ترا كتن رک ما

 . ریایو

 «یرلسآ قارفنجوناچ هدتعانص ندر دک السام

 سیا ۱9 ر 2 ناخرآ تم صوت ا
 ا ا کلا قوما یر دک النام .رلیدالامعا
 ندتفالا اقای .ریلسالل وق هدهدنل امعا تاح وسنمقرهلّوآ

 ینیدقیچ یاب ن یدلوا روصت هدلامعا دغاک

 | ایلام . یدنتک هیرلبا شنا نوجا

۱ 
1 

 وكوب ینالاخدا هیاقسا ةمتج لودو ههرتاکنا
 ۰ رداد هدقر ردق

 تیبا «هتناتم کت لا اتا ى هيص صئاصخ كرلشاق
 ۱ رول هویت + ها

 . نلیدیا لاا ندردنک و

 . یزوج دنه یرلطالخاقااهلتیج وب بولوا نیتم رلطالخ
 . ردهانشم هرلطالخ نالسای ندنالا كنجاغآ

 | رروروطهدنرزوا تك وص ندنرلتدلوا ففح قرهلوا

 5 لزموووخ هرم ات تیوطرو وص 4 رلودقاط عب

 3 .. ردقو .تجاح هدهنلامعتسا نارطق هدنرللامعا

 منو یطالخ فایل نالند E رام وغ ( هلتفص

 ۰ ۱ . رلردلخاد

 e ندا ات هدنارا نت ناخاقابا

 می .ردینلخو یلغواكنوک اله .رد ناخلوفت وم

 اس یارجا هدیرزوا یرلتلایا تیغ كنتلود

 هنن اج اھم لر ایا e تونح ینتکلم . ردشعا

 1 تا یس هعطقه ر وس هدهسیا شملس هدأ ۷ ادم یث راق

 . وکالمی ردب ناخاقابآ .ردشم««هدناهظفام «شهراقج

 ` اۇطاوتاداعكروت «ڭكن واق رو نا د قاف ۳1

 * راذنکعر هم بم هدایز ركب ه دنس هذ اح كنىر

 1 ست یاس كروتهدننامز هکر دنوجا كلوب . یدا

 غا داغ قوح نوجا قماثو مق یعب رش مالسا

 . یدیا

 E o كروت (كناخاقابا )
 - نالواسلزاب هدنزوصرب لصفم هد( فراعلا طبخ )

 . كزیکج ناخاق ؛ا» زرودیا لقا هارو ینلاح هجرت

 هلضف ٠

> 

۳ 



ITEP 

 بجا

 قا ا ۰ 3

 نیا كناخ زیکنج نامزوا ۱

 ( یالبوق -یالبق) یسهجوم ناناوم هدنتساير ماقم

 یدلوا كما را ۱

 نعل یدالوا ی ندزیکنج

 "راوخ هل راکروت" قاجیق هذهسیدیا هدقلو هدا |

 الغ هدننامز دم ندلالطق ات هدنسارا ناهاشمز

 كأ هدلا یر كزكنجو هنس هلو دوجوم تیّرهص

 تیروبح هکمرتسوک تدش لنخر نوجمآ

 دک یرلفدتوط ندرلارورلاوغوم هرکوص -

 ۱۷۹ سس
 كنوک الوه دوشم نالک هیایند ندنلغوا مان (یلو)

 ® نانلو هدنا رام م تاو 2 هدنسا د

 یموک-و شلریک هنر هلیسا زا هاجت تك
 كفل ر وطارع | کیدالا

 ا قیدصت هدندنفرط نااق

 وس ولا هدنرم وکحرود كن وک الوه :

 لاو یلوابولنم هد (تولاجنیع) همالسا كن (اقتیک )
 كنوئاخ ( زوقود - زوقظ ) نالوا یراق ییکوس

 راناتسرع هداسا نیغ هات شعار
 ناب وحش اتاق تموکحو هدقلوا رهظم هاج

 ۳ نسح هدانا هسارصن و همصاخ هلا ههالسا

 اهدا ساس و تما : هد ۵ هیسازوک 6

 مد یروطارعا یارب نوجا كمردنلتوق - :

 ندراقرب لذا ( نزابات ولد ) ك (غولوث هلابلاخیم)

 یقوخر ینسهعو رشم ریغ ةعرک مان (ایرام)) ییدلیا ادب

 هدهسیدیا شا +مدقت ه وک الوه هل رلهدهو زاهح :

 نداد مدآ قجهلوا هجوق هنسیدنک نامز ییدلک زق 1
 ۰ ردشلوا و ه اقای هلتهح  یمیدناوو شمو لا

 یثیا كليا بقاتم ینسهبک هزادتقا عقوم كناقا
 | | لراقاچیق ی ( تومشی )ابو "(تاماش) ندنراشادرق
 هنفرط ( دنرد ) هرزوا كلک وشراق هشراتقآ

 لک قا خفف تی دال مقاوم

 یرهدا ز هحمم تاناقارآ

 هنسهمروک

 یرلریسا جن

 ندب راجا E PF ه رصم یرلن و رالکیدی و نا

 لآ دسکح ناند »¢ هب رص م كلام « یهدا روا 7

 ! مالساراهظا ناخ هکرب یرادنکح قاچیقو « هنسهمقیج |

 ةطبار رت هدنسازآ رلیلرصم هلرابلقاچیق یببم هنسمهلب
 ناریا مبطلاب رنو و شلک هدوجو هیسایسو هبونع»

 :هازیکشجا. هتشيا ۰. یدرلشلوا میصخ هتیرایزیکنج
 تزفاتمرب یهدنسارا یرلنوروظ یهدناریاو قاچیق

 رعت هدا رای رصم هما رایلقاجیق هدیسهلواادس تباقرو

 هوس تان اقارآ ندنفیدلوا هلو هنن دقع قافار

 ندنفرظدننرد رایلقاچبق نوا منم نتکر ح هنیرزوا
 . یدراروشو هدلاغشا
 ‹ یرلقفت» هلتهح یغیدربق یرادتقا قسلضت ئی رلکو لم

 .قوخر اهدو هک ایطنا یسهیش بیلص نها نالوا

 روبم هکعا  كرت هرالرتصم یرارهش هروس
 . رلیدلوا

 ا ناوت قام هش ) ف لوغوم اقا

 , تر :ازو هد ۲۳ سش ۰ ساب تا رکسع رسا

 هند اه لغوا كر زوو .« «ییبصنم الکو ت تسایرو ییکآ

 اطع قوم « EE ر » ۰ یتراما ا

 ۱ .یدتاهبحوت یتراما دا دغب هده یر وج ن دلا ءالع كلم

 هاقمشلاح هب هدافتسا ندرلینارص هدهحراخ روما قاب

 هنل 1 هلا ییرالق كمالسا .نانلو هدنتسبات رارب

  هدنقح یسهعن نالوا ندسنجو بهذممو شتشفلاج
 ۱ . ردشقعا تیاقحو تلاذدُع مازلا

 ی و دا یار او كولو |

 . تیفبک یررخت كدادفب نلک هروبظ هدننامز یسابا
 و اشا ندیکی كرپشوا نوجا لیدعت . نسهنسوم
 كکلماطع ةقبقحو شمهلبا شراپس هبینوج ییرامعا
 تعنص بارا و قلخ ولردره ندفارطا هللا یه

 . یدشلوت ىلا کا ناه دادغب قرهنال وط

 ا کچ ا تا ا
 هکمرک هنارا هلشرط دنرد ناخ ( هکر") ندا

 ییدلبا رومأم ههظفاحم یلاروا كناقابآ هدهسیدشلاج

 . یدلوا قفوم , هکمر وج یریک یشادرق

 رم کكباقاا .لاحوش "هتشیا

۳۳۵ 
 كس رو چوا هن ناخ هکر قرهلوا هنفالخ تقفوم



 اب تم
 هنلحاس یرهن (روق) قرهالروز یدنرد هل ایل

 یساکلوا ناریا نوشب .هجماسحوش * یدیا شل
 نروک یتفیدلوا هدنسهکلم كمشود ها رللقاچق
 کیاقجن ۲ ؛یدلک هسیلفت قرهالبوط یتوق راو اقایآ
 یهدنتع« ندنفیدلوا توف هکر ندهمشالشراق ودرا

 . یدنود هنتکلج رارک ودرا

 تموکح هدرپلاءاروام ناخاق آ ىسەنس ۰

 هن همص اخم « هل راناخ یاتفچ «هل رلهدازمم رکید ندا
 ندنسا ما « نالغوا قار » ندرلنو . یدلوا روح

 هناخ اقا یکیدوعسم یلغوا كکب جاولب دوم روهشم
 نارا اکو و ۰ شمردنوک همارتخا ضرع هدزوس
 7 یدا شمال راصا کا صحف «ی رللو ۰ یتلاوحا

 | رفنرب نکردیا ارخا تافاشکتسا كيدوعنم

 شمرو رخ هندلاسمش رزو شاب ناهو شمالک 1

 قمردت وطهدنندوع یی دوعسم «ندلاسمش . یدا

 هداعلاقوف نسیدنک كرالک هغل ماع وط ییفیک هللا ی

 ندکدتیا عادو كب دوعسم یدلیا لوبق هلتمرحرب
 ندهک وا یحهلک هنشاب هدب رلیا ؛ یدقبحهلوت تو

 یرلآ كني هدرهازیم « هدرللو كرهدا باسح

 ینسیدنکن دنفرط نیدلاسمش « ندنفیدلوا شم ردنل وب

 ندهمردناقیبهقای هنلا كرلنالبراقچ هلو هرزوآ قمالهقای

 یدلروق

 a هنرزوا نارپا قرهل ۲ یراودرا ها میدم

 ۱ یدولب |

 دلرهک ینوحیج هللا یلنآ كيبزو یسهنس ۷
 ات یک یتیداوا یلوتسم هناسارخ هاتمواقم رب زا

 هدارو كناق هدهسیا یدلپ رلیا .ردق هناجماب رذآ
 . یدلوا منام هتسلرلیا اهد توق ینیدالپوط

 . یدیرو هنن رزوآ یمصخ تا لا ااا هد ۸

 یه رامرب لئتدش « نوزوا نلیدا هدنراوح تامه

 یرلش قوجر نانو هدهاکرارق . یدنازاق تیام
 كت وحح هل روصر ناشیر , نالغوا قاب. یدتا دلا

 هوقر هنن رزوا تبرفظمونش . یدک هفرط هوا

 ندقدالک | یلاوحا لو نالغوا قار ۰

 قرهقارب هداروا ی (.نیشن ) یشادرق هلا هبلک
 . یدلک هناجماب رذآ ۴ دا

 یرادق دنبلا سرہ یهاظ كلم ندن رلکولع رص«
 ندقدراتر وق نیس هعلق اکعندناأ بلص لها یسهنس ۸

RSهتل هبقاصو مکح كرللوغوم قترآ ۰  

 قار هسجتو فک کلام مور ةقوچلس نریک
 لڪ وتلا نسیرب ندنرلهدن نیما هنر كرەدا

 یلاوحا كرلارو . یدلک ر دق هبه وق اب هلتفاق لیدر

 هدنلاح تسان رک < ندقدالک ۲ بوروک هلزوک
 هدنماقم یرلعوستم هس کرک « كرلقوحلس ناشو

 ندکدنرکوا ها ندسا یتلفغ كراماخلیا نانلو
 ۱2ام ندادوا و یدنود مرصت»مرکوص
 3و مرهوک بوتکم. هلما. لا ر هناخ اقأبآ .نالوا
 ةناشنو « مدشالوط یور كلام هاش رط تحایس »

 سصهوحم رب هدنناکد یجشا هدهن وقهرزوا قلوا مع نع

 كف ندلم ,لوا یروک ذم متاخ . مدا شفارب متاخ

 هند « رولو ا, ساقلا یلروس لاسرا هزفرط هلبا

 هن راج كکروت لقاجیقوش ناخ اقابا . شمزاي

 4 اورپ نیدلا نیعم نالوالیکو هدمورقرهلوا ناربح

 . ندارواو شمهلبا ما یتسلردنوکبولب رب دلو كکوزوب
 . ردشغا هداعا هنحاص ندنکیدلک كوزو ر

 رکف یکه دنقح یاام مور هابتکر ح وش سرم طقف
 ندنعب دل وا شع وف هادم نوت سود ییسهنا راک البتسا

 تدوعنده راح لتشهد نالبجا هنملع یدال وا یاتفح

 . یدشقلاق هنسهعفادم كنهروس ناخاقابا ندا

 ؛ هتد هنارصن ,تاموکح نوجما یلوصح كن دصقموش

 قاژ یلارق الجس « یلوا نس یلارق هسنارف هصاخابو

 .(۱۱۸)یدردنوک رلیجلبا لماح قلکتقافنا هندزن

 رلیچلیا ندیک
 یربخیرلةدنلو مزاع هغمآ یه رام بیلص لها رب

 هده لوطا ۲ هقشب ندهروس سرس . "اتو

 یسمومع لاو. ندنفرط اقای كناروو ء شرک

 " هبه زکم تموکح هد (هناور) نایلس نیدلانیعم

 .کی هنهلع سرت دا رلدا دمکح و به

N Leا  

۱000 

 زر زا

 .ax ےن +" ےک



۸۱ 
 سرب هد اور هدیبسم كلوب کیدا شمقلاق هتفل اع

 قارق نوجما نیمأت ینتیک اح یکهدفرطوا اقا . یدا
 . یدلیا عطق هدنوک شب نوا یهفاتیسهرب . الت و

 ...یدلیا .كرت یی وطات ۲ ناه سرس هنرزوا كنو

 ندرادمد كرةشىت هرلنو هدندودح رضم رللوغوم

 نییوب یا تیغ لس نا یار
 اید زو یک تول ا هدکل رب هد نیس هل اع دز لس

 تاراج کم وک مرام لیس ترا کی رو

 یکی كرهریک ه یلوطاف ۲ ناخاقابآ هرکوص رلیدمهدیا

 هدرهناورتو .یددللآ نیکست یرلارواهلا رکسع كس

 هحراپ یدوجو ؛ یدردلو ییا ندنلب كرهدیا هدلا

 ی وطات 1 و یرادق دنیا | سربس ءاقاآ ۱ یدردتا هجراپ

 :یدلکع هدادفب هد ۱۷۰ اکو ص ندکدرتنن ,ی راشیا

 لوغوم هاسسح قملو طحقر یلتدش هددا دن چ

 هش راف رط اهرو باتنسع قرهلاق هده روس یودرا

 یب (هریب) رلاوغوم یسهنس ٩۷۱ یسهتریا . رایدلساپ
 كرهورو هنماع رتو سرس .رایدشقلاق ههرصاح

 السا لوغو . یدزد قل 3
 هب وص یرابدتک رک هعنم ندتکرحو

 راسو قینحنم كرتون شورا رصم ندن رلقدرداق

 ندهرصاحم ( هرب ) كرهلیا مانتغا یرلتل | هرصاخم

 رلوغوملس چاقرب هنیرزوا تیولفموش قح یدلتروق
 هلسادناموق (یاتنآ ) هد ٩۷ ؛ . رلیدمهلک هرلا وا

 ا سول یرک سرب هدیرانلک

 نوجا یمراقیچ یتسیجا كراتیولنم وش نوتب
 نهرو ردا قاق لا یار ا

 هدرا وغهرغ یجننوا اپاپ + یدرلبا مایق کما هدلا

 . یدشمالبوط ( لیسنوق ) رب هدنول هلدصقمو
 كارتشا هلیسن وقو اباب رلبجلیا ییدردنوک هارو كناقاآ

 یتسهمان هلواقم قافنا هل راصخم كرلتموکح ندا

 ندنساضتقا همان هلواقم وش هتشيا .. رایدتا اضما

 هودرار یتوق ی (رو وکنم) یشادرق اقای قرهلوا

 «ئدردنوک هنزج هنهلع .سرس كار هدب بصن رادرش

 رومأم «هفلآ یراتکلم نوتبكرايرصم رو وکنم
 هتسهزصاحم (  هبحر ) تاذلاب اقابا . یدیا شلوا
 نایتسرخنانلو هد (ایقودأیق) روي وکشم « یدتیک

 ناخ یتکلم نوش كرري ههزوسآدحتم هلبا یلارق

 هدتمووکح مقوم هدخ راتول .یدتنا بیرخم ردق هصجو

 هدماشنوالق نتدلافیسروصنم كلم ندکل ام نانلو

 راسو ذلروت «یدالب وطیرلودرا ناه .یدروبنلو

 ۰ نقلا رغ ىيمان ۆى ندنسهبمالسا یاسا نرسلج

 شقا ۰« لیعاسا ادفلاوا روصنم كلم ندنراسوا اج

 "< یرادو دلا نی لا لع « رومدزوا یحاح ۰. یدعسلا

 هی ال تام هو لقب خالی هرم نیل
 هل رلتیعم دوجوم هدتاوذ یک. شاتکب نیدلاردب

 كنسودرا مالسا «رایدهلا قاحتلا هنسودرا (نوالق)

 «ادفلاوا روصنم كلم یرادمکح امج هدنحانح غاص

 روس (نوالق) .یدروبلل و رقشالا رقنسهدل وقل وص

 ذس رکمعماشنانل و هدبلق نیجال ندا ماسح یسیل او کهد
 هاب اا یتورا براز :یاهرومندماب_ نام وق
 ل وصهدینودرا ناکروتر یک «ییدنبا لیکشت دانتسا

 شب یسودرا ا یدرولوا دانتسا هحانح

E,یاربا یجروک یروصق « ندنرلسنح  

 . ید هدنرادقم كس رووا کم ندەراسو

 . یدا هدحانج غاص موتخ ؛ ةد رک ص زوعوکنم

 هات ی ۱ ا ر "نهی ۹۸۰ ودرا قنا

aهب همص اخ ەدەووار لر و هدنرا وح ضمه  

 مالسا یحانج غاص كرللوغوم هکوا كليا . یدالشا
 هدیادیاموق لوغوم ر « یدتنا مو هنسودرا

 .ںللوغوم . یدلا ضرعت + هیمالسا قرر رکید

 یبهولغم قرف نوک وا قرهلوا قفوم هدنرام ویهوب
 «رلیدردریو تافلت یلیخرب «رایدهللآ بقعتددق هماش

 یرلمدآ یک :یجرداجو اقس ینعی « یراراکتمدخ وددا

 یرفرطیدنک رللوغوم جاهموش . رایدریک ندجیلق



 ےک

 هگو لاح 4 یدزاتماماض باغ

 هن هبلغر قالراب اهد كنب زکص هللا یان لوص

 هللا كر یهاکرارق كروع وکنم « یخیدلوا لئات

 .رلیدلوا روبحم هکع ودیریک یک یرلقدا 1ربخ ینفیدچاق
 نالوا هدکلکب یوکسنم « قرونالب وط راک مالسا

 وکنم . رلیدرواع یئراق مرللوغوم رئاسو ( موتخ )

 یفوسلاهش كنودرا قرهراو هنلحاس تارف هسا

 كن سودرا .مالسا

 هنمالسا فویس ندنسهقزا موتخ . یدرولکی هداروا

 یدنودهدنروص ر اف ردق هنتکلم قرهلوا كننک |

 كن سو فرا رطبا وارا هشيا نوس ؛ یدک

 یدوا ریشمش همعط یمهم مق

 . یدلوا ا هد رم نا ةر زج

 هنادمه هرکوص « هدادغب ادت هللا كرت .نسهرصاح

 هانتسانمیسانل اقساب كوت رلن اتسرخ هداروا كرهدک

 و هداسلک

 ندمر ردک روع هک

 ( هحر ) ناخاقایآ

 هتشیا . (5۸۱) یدلیاكارتشا هنا قرهنل

 تو و كن اخ کنج قترا هدنسودرالوغوم تع زهوش

 3 ا یکی دشودندمکح كن هس رح نننا وقکید هل |

 كنم ذلا سش یاللةلج اقای یلوک یسهتربا كن ایل اقساپ
 هدتفاضو ییدنبک یلوک یلاض , یدناو هدنتفایضزب
 قرهلل هتسخ هدایز كد

 ندا فداصت والا

 . یدلوا

 هاسم هب هبهذم E یدانحاو ناخزیکنج

 اید وم هجوفوا تح . رای شفا 4
 ییدرتدتمآ .برض نکس یالوا یتسوماتتک و وطورما
 هنیجو كنساکس
 هدهصوصخ# تمرحر هراساتع قرهردزاب یتسهلج

 ES نو ی اداملا» ہرا درا کر کشورش و

 ! یدیات شقر دزاق قسهرابع

 هل و به شربت ۲ اه .ل ونغ ما راک | یک وص "نادزیکنج

 واسو کام هک اعات هنس هم النا تۆاغ كنامزوا

 ماود ةت تو )یر یوتخ قەل زاک ذاو ٠ هعدا

 اول کرک کا هد ناحاقاب . یک ی راکتتسا

 كنسهدعقلاىذ ی ۹

 توف یلو .ol كاش

 « نىنمۇمل رىما هتان دل ۳99 ۰۱ 6

 هدنحو اشک 9 ی 4 در تاشو تاعر

 نالوآ طخ هدن رهظ هلا هظف ام یی السا طخو زرط

 ۶ د دا یدنک هلطخ (روعتوا - لوغوم)

 شعروطزا هنرزوا زد » هد یخو كنسەكس عون

 ناسنارب شع وط لالهر یر وط هتسنکو ک هللا کیاو

 هتامجولوتمالعەتشيا . ردشعلو یواح ی « یر وصل

 كمالسا هدننامز ناخ اقا و هساخلدا تموکح 1رظن
 زولوا لالدتسا یتیداوا هدکلا تاعر هئس رطاخ

 ه نوسل وا نوجا هب ام تعفنمرب ولو

 ۳ فر او كاا. راذخام
 7 لاک الانا ۰ جرفلاوما ۰ یترات ادفلاوا
 . یراشالا فی اص كنشاب منم . هنحش نا خراب

 . یخ را وتل !ةدمع كن دنفا یر وفغ. یخی رات رصمكنطویس

 « یناکوکسم لا هیاخلیا كولم » ككب بلاغ كرابم
FI 

Déguigne: histoire des ۲۱۱۴۱۵۰, ۰ 

Encyclopedie orientale, D‘hosson: histoire 

des mougoles, etc. 

 Tt (نوسول ) هدنرلهطآ نبیل يف -.تساقابا

 ء كسالو ( ایجوت ) هکرد قلخ قاط رب ندنسا اها

 یرلقدنل و +راردنات
 ہا رلفرط یعمنمكنب ره (دنآیغود) لاهش ینعی هدرا تس

 «یر اح اغآ لتمبق هدرلرب لغاطكسکو و «هد رلامنالوا

 قلن امروآنالوا لوذپمیرلبالیس نایرجا میرسسو فاص

 تماقآا هد را وح (نالفنا راق)هدن ونح

 1 لقتسم و ص وصح ةت رلیدنک امدقم . رلراشاب هدن راجا

 ماع ٢کر ییاسلو طقف . شعاراو یراتاسلرب

 هنقرع هلام رل ( ساق ابا ) هللا یراببتعا ایفا غوا

 هدتیالو (رازا) هدایلیزمرب --

  ردا اقتل | هن رم نوزامآ _ هکرد یاحرب ا

 نایرح هدایریس ی ونح هدهسور بس ناقابا

 ر كزهدار وهض ندنرلغاط ( ناباص ) ر زاد اما عرب ردنا

E + 
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 هصق ( كشسونم ) راقآ یرغود ه قرش لاش :

 هش ره ]۱1[ یسش هدنسب راقو زار كنو

 ناقابا . ردهرتم ولک ۳۰۰ لوط .,رولوا قالم

 تكیاچو . ریربتک رلموق ین ول! یرلقایآ كسا

E 4ه رانا ( تایسوم) تاکوکحو هعدق راما  

 یاو ا ریلی دیا هدهاشم 4

 ندنلئابق ربات نالوا نک اس هد یو ی

 تماقا هدن لع اس ۍ رپ نوا ان الا 6 ر

 . راردیا

 دفا ناک هدایربس ٤ هده سور تین ناواا ۱

 (یسش) هدنسهوالع كنسەدلب (كاتسنيس ونىم) هکردریق

 یسەفاسم ورتمولک ۰ ردا دادتما هوس یر

 ت ددراو 4
۱ 

 قلا 9
 ردهصقر هدنسهلافس

 کندی( كنس ون ) ه3ایربس» تس

 ( كس وسم) هدقأس رصع ۱

 .یدا مکحتسم عقو هرب مهم نکیآلکد دوجوم یسهدل
 ماب نوجا , یقیدلوا یم هدنرزوا اچ (ناق ا ۳

 كک هنسهایربوا ندنسبیقرب كياچ . ددشلا ندیاچوب
 غاص ۳ درا و یسهدنآ ر نالوا دوح ود ندیکسانوجا :

 دهد لوغنوم یسهلج ك راز و ۰ ردروتسم ها

 شلل زای هج راتب هدییآ هدارو ( ساللاپ )

 ۰ ردشمروک

 نی رقت یس وفا . رد عبا هنت ر دمقسهوط (قسناقابا)

 ان ندنف رطورتب كوس هعلقو ,ردلدتعم یمماقا ۰

 تیمومكنايربيس ییونج - هدهبصق *لاوح .ردشلدیآ
 قوجكب هلاق ندکتسآ یک یغیدلوا هدف رطره ءا ۱

 رلراتات نالوا هدرلفرطوا هرلنو ردراو یرلمو رق

 راسونوتل | ًافعب هدرلريقو . راز د یرلرارص یاطق ِ

 هدكنسهنئاط راتاتر نالوا نک اس هدرلارو [1] , 
 0 رديیسآ

 تس کک

 روک مرار ا هکرونل ون تاباح ضعب شل ابندنداعم

 هنلاح وک
 ۲-۳ هدنرزوا كناح ناق E ردا تلالد

 شموب راکر دابق اط
 مساوم« رلطخ نالوا كوکحم هدنرلرزوا كرانوب هکرد

 تقد راظنا كنساملع ابوروا

 «هنت دم مق كتما ندیا ثا دحا ی رلم و

 ر ندشاط « هدنعاقرا هرتم

 هلي ارز زىغريق ا

 یقا ضو

 راتاو (تروبالق) ویسوم

 هدنرود ل وئن وم ران و هحنل وق کاپ )تو رود دا دافشا

 كرصع یجت زکس نداسبع دالیم بولوا لماحییءان اقاح

 تموکح لیکشتو نطوت هدایربیم ییونج ردق هنت اهن
 16 تعج أسمه رلهدام ETI زیغرق) رلشعا

 لوغا ندنسهقرف هحنجالا فخ ا ا سقفی

 و ر ندنسهلمق هنوزهف ۰ ندنسهلصف كجو

 : ید تا ور

 . رولوا نک اس هدنزارن؛قلغاط « هدنرلنامروا كنس

 رات ۰ رردیصای یرلندب ۰ هایس کند كراناوح و
 قابا ) یعونلاثم . ردمولع« یون رب ی رکی هدیعیبط

 هرتملیم ۲۵ یول هکردكجو نلینید ( الویرتسا
 ۰ رونو قوح هدن ران امروا هسنا رف تولوا هدل وط

 - ن نه هدأت وقابال ےس (وس 2 ۳ و ابا

 راک کحو رامعم ال اتا ك رصع یجنتل 1 نوا . ردف

 كنساسنلک (س نس) روهشم کهدنرپش امور هن رزوا

 نالوا ندتافلّوم ناو تاک ردشعآ اغا ی رلن الب

 نیرو لکش یر 3 ( یسهفیتع رای! امور )

 + ردندب

 ردشبزاق یدنک  هدیراهحول ندا

 دوخاب (یاقول) ۵ دیس

 نالوا ناک هدل اشیاضقا تكنسهعمشحم

 (ایاق ول )دوخاب (اقوب)

 و رد یسهدلل (نون) راق) یسهرادا کس . یدا

 نوجا كلوب . ردکوسب. كا كنبرتازج (یاقول) هطا

 باهم
 ر ارح (اماحاب)

KW 3۹ ۰ ۰  
 یگ دق ماب ۲ ردیمسا تاب هصا رب



 دج ۳25

 کا قج۰-۲ کا هشت هدهلمات یاقول وان

 هوبمو هتسرک یلتیلک ندارو . ردقو یراوص اض

 كنسهطا وقاا كوسايو یاقول كوب . رونلوا جارخا

 كوس رد اک یسهطا وقابا كحوک هدنسال امنیاهتم

 نوکسم هدایز كا هدنسهعهتحم راز (اماحاب) وقاآ
 یسلاها نالوا ندقرع ضاس . ردها ر نالوا

 رلنوت . ردنونلارق نالواشعاتریه هارو نداق سا

 نوجما قمامشراق هقرعلرب «تلء | هظفاح سلاخیم راست

 یرل هبنب هلتهج ود رازمرب و بول  زیقندرابل رب رارینا وا هدنر نی
 ندنرب ر یرهطا وقابا كج وکو كوس .ردشمارغوا هل اپ

 هطا یکیاو . ردشلوا قیرفتهلا لانقرب غیصوراط

 هدنتح خیر اد ززا ا یر ا

 . ردهدننی یلامش ضرع ۲۹,٥٥ هللا « ۲٥,۰ و

 . ردمبات هبهرتلکنارلهطآ و

 ز نیرو هاسح لع هدهجال اتنا . سا وقایا

 هجنانود .ردشعل ۲ ندنظفل (سوک ابا ) هال .ردماع

 تخت هجمرع (سوک ابا ) هجنال ( نویک ا؟ ؛سفاآ)
 هلا هطساو و كره« هشود موق هعا هنرزوا هابتقو
 تابع ندهتگایو هحولرم نلیدا اینا هان لاعا
 نتهشود هنرزوآ كرك «ندنمساكنهحول كرك .یدا

 داخ مان هباسح لع هدفلتخم ةنسلا قرهنل ا ندموق
 رایغرلع «لیلا و تختلا باسح هدهجمرع هتشیا ,ردشعلوا

 (وقابا) هدهجابلاتباو (قابآ) هدهحزسنا رف كاذک

 هنسهدام سوک ابا ) ردرریبعت شلوا ناونع هباسح
 . ( تعجام

 3 رع یج درد نوا . سا (لهدلو ) وقاآ

 كن (وقانا لو )رار رلکنو . ردندننوشهونویسدنه
 .ردراو تک ناب جی دنم هدهب دا میماجم ضعإ

 كن(وقایآ) رادقنم نالوا ندفاصناوتیارد بابرا یتح

 . ردرلشعا ردت ندنتهج تاسحو راکفا یترلرعش
 ندارعنش نالوا یر راقم "یسددافا بواتنا هطق

 . هترابولسا ك (قرارتب) هاصوصخو (ونیج) «(تناد)

 لاح هجرت كن(وقابا) ریاررکنو .زتا لوبق سايق

 .اریصارعش لاوحا چارت ۰ هدارعش تاقط هداپوروا
 ۱ ینیدلوا ررم هدتاضایر سو.اف . ردشلزاب هدنس

 هللا رج رلع لوا لا هداپوروا كنهجرت بحاص هرزوا

 یوم هتشاب ندنو . ردهدقملوا نظ ییددلا لاغتشا

 Uy هلا هب دص ر ت۲ نالوا ندنناعرتخم کلا

 هزویایدیا تیاور هدییداللا ارجا تادصرمهم قوج
 لغ < هسدنه ملع هدایز لا وقاا لو طقف

 تفورعم بک هرزوا قلوا ندنسالع باشح

 كنامز هدباسح لع هه ۰ ردشعا راهتشاو
 ژاربا تامولعم تعسو هدهحرد كحهلدیا دع یدیرف

Nعل ( وقاآ لهدلو ) هنمای نوجا كو .  

 هنس ۱۳۷۵ وقابآ لو . ردشغد لو یجماسج

 1 ردشعا تافو هدنسهب دالیم

 هدنغاحنس دافو <« هدنتالو ساوس - كابا

 افا رغح لاوحا ردهحاترب قحلم هنس او هعب را

 ح ۰ ) ِتعحا س هنسهدام هعب را نوجا

  نن ورهف ندنسهقرف هحنجالادمغم .سا تک ابا

 یجن وط ايو هايس . ردكحو سنجر ندنسایلاماف

 ر اقا كع دق ر . ردراو یعول ردق قرق هدكير

 بوتحكنابوروا 0 اف كدام رفا ¢ "ER ۴ ۳ واک

 . ردرشتنم هدنرلف رط

 . سا نوک ابا
 ۳۱ لا امایهمابح لاما لوا ندنداجمآ
 ولرد هدندزن هناتخ ماوقا هکردتارب شفلوا تادحا
 ..یسهتمت باسح ,ردشلکهدیا لوادت هلبا رامانولکش

 2 و
 .زوتهعا(۱) :ددراویسهفلتخلاکشاكسوک ابا -

 .قمداب هساسحلامعا هدنرزوا كلو هکهتخنر ر وتسم هلا

 یلودح باسح



۱۵ — 
 ر 3 ,یدریلیدیا ۱ رجا هل | چرا ا

 نشىلقاطەرلنو هما رللتیزاوم سلنیگ هاو ا

 رلقولوآیزاوم هنرزوا ( ۳ ) .ددنرابع ندرافاراوب

 هکیدنا ترابع ندنسهعطق شاط ایو هتخرب اک

 هدنجما راقولوا روك ذم رلفا راووب فلتخم یرلت+ هاج
 ( ٤ ) . یدا ریلساب باسح هل روصوت قره ریدیاق

 یزاوم لدب هرلقول وا هن رزوا هح ول رب شاط او جاغ

 لامعا هدهدنو هکیدیا تأا رب شغل وا میسر رایګزیچ

 شیدسیآ دوخایو هلا E شاطقافوا ایهس مه

 ید رینیلق ارجا هلا

 نالوا فورعم هایمان قاآ هدایوروا نوکو
 سک بآ) رلینانون ۰ ( سوک ابا ) رایلامور هتلآو |
 رلسور هلبا رام ( نابنآوس) رلیلنیچ ( نوک او

 رد رعت هکبش رلبرع کنروچ

 وروا هدنقاقتشا كنسهلک قاا .تاناسآ ےک
 ضعب . ردرشغا فالتخا یب

 لررتک ندا قنع نالو هتنانش را ۶ زوت 4

 هر زاد نر ام لامعا
 شل ربو مسا هل ۲ ًارظن هزوت نالساپ هت رزوآ ين ةر

 نالوا هنسانعم یس هتخ هماد « هاب هابط هد یقاطرب رار

 . رلردبا ذخا ندنسهبایو هک سک ا

Nکن زو“ نالوا لول دتت هنر  

 هدافأ ینسانعم فرط راح هدنللد تیرقسناس هدیظفل

 . ردلمتم قلوا قتشم ندنسهلک هک روغ ندنآ

 یا یتطساو  روتاوم نوک ۲ یھت کر
 رنو شا لاقتنا "هراسوز هدنوا كقاس رصع
 Er دشک هابوروا هدهلىسهطساو

 كرلدا لّکا و حالصا هدوک ذم تا1 ًارخا
 هما باکم هاما ( Boûlier سران ) تاس

 لاتسا هداتملعت لنمش كب اسح راع هدیناییص باکمو
۱۳۳ 
 هکر يلب رب و یاب سوک اا هد هنن رلودح باسح ۳

 یسهطسا و بیوه تاراشا

 هعاربع ینهلکو یسب

 . ردروغاثف لودح یروهشمو فورعمكا كرلنو

 ینی دا وا ین دبم كل ددع ملع قعاص -تاضایر سو

 اعم نوشت كجهلسهلوا هدافا هللا ددع كناسنا يک
 ینیدلوا هدصوصخه . ردیہلع فوقوم هدكنالم
 تادرمو تایونعم یسهاماعمو مع كاسنا هلهحو

 یتیدنالغاب هنایدامو تاصخنم لوا ندهملشیا هن رزوآ

 كلتا كحهلس هل دا روصت ید هدنما قغاص هلدهج

 ریا تیم ما الو ها و
 ناسنا قج1 .ردیطكیسالوا تزابع ندکمهلشیا

 یددعهدما لوا نوجا كمل ه اص ین اشانانل و هدنفا رطا

 هڪ الواو .ردمزالكم افشک ییهددع تسن قلو

 ثلناشانانالبوط هدررت هایلالد سانحاناسنا هحرک

 اموک "انتها "رکیذ تانسهفوک انشا ضعب * برو

 كاردا ردق ههحرد ر یفیدلوا قوحایو نو

 لصات كددع . مەديا دادعت یایشا هدهسلس هدیا

 ندقدنلوددع . کد كج هدبا

 هک ینهماسح تالماعم یفیدلوا جاتح ناسنا هرکوص

 مان یعاص یبلج

 قلعت لصا هثحم ؟ردشلو قیرط لصات هافا لعفلایو

 نه اتخلا نوک وز . ردتح و هتشا نالوا
 . زرودیا ارجا هلبا ماقزا نالوا یرابلد كرددع
 «ریلس لس اب تاسحهدولا ددع زکلاب هد رک هکر

 نههساسح تالماعم طقف .یک ینیدلوا هدنهذ باسح

 م رەدلاحوش . ردنآ بت تروص یجم ر هدلاح

 كأ اقا ییالماعموا هروکهرالس مق رايو نکیآ قو

 اعقاو .یدا مزالكب هرلناسنا قلو قیرطرب نوجا
 هدحراخهرک وص ندقدلوا شعلو دادعت لوصاو داع

 نشم والو قع اص یهرشک یاشا و هام

 زر «یوبق وروسر هللا قیرطو الثم . یدآ كعد

 كاسا طة . دوبل وا لباق قعاص یجاغا ارص

 نگلایهأسح تالماعم یقیدلوا جاتح هدنسهیلمعتایح

 برض كما ح ط «كعا ىم . لکد ترابع ندنو

 تالماعم ناو لخاد هاسح یک كما ےسقتو
 دوحو كناشا هسیا تالماعم و

 دن هدارو یغیدنل و

 Ck تب ردجدنم هدنمص

 . مزال ا



 ےک را

 .هس ایتقوره هدنرزوا یرلبجراخ

 نالماعموا ا .رشکد هدام یدک درس

 یاشا ییدتا ےک كیاسح نوجا كملب هلق نکع

 زکلای یرلن و كر هدیادبرجت ندنسهیییطفاصوا نوتب
 كنو وكما هظحالمهاتفصرب كح هلس هلواع وض ومهب یناص

 تمهلا لشع هللا لئالدیدامماطرب ینایشاواهدنوجا

 .ردیاباجا

 هدنرزوا یرلللد كرل 1 لکد هدنرزوا اشاه یر وط

 حاضیا هلبا لاتم رب یداع . ساب
 شفا مادختسا هامع ۸۵ نوجما كمریدروس ینسالرت

aهوا و ا رازاب هشورغ ۲۵ ىن ر  

 یول ام كجوک و هتشیا . الصحو و شورع چاق

 كنوامع الوا شيا قجەاساي نوجا كمل هديا لح

 مطق ندفاصوا ندا زرع یراصخش « ندنتفاق

 یداملیلدر كحهلدبا باعا ی رره كرەلىدبا ر

 كلذکی شو غره هنو هلا یسهچراپ لقاچرب الثم هل
 «كا تاشا هررب ی ران وکیو زارباهللا لیلد نیع هت

 . ردكمهلا ارجا ییهیاسح *هلماعم ندا باجا ا

 < ردرلفر هکر دم ولعم رالد زمغبدنالل وق یدمش مزا

 ندنداجما كنه وتکم تامالع طقف . ردیرلفرح الا

 لقاح كی وک هددع DTN لکد هلو لوا

 هلقلبالوق یک رلهنسن قالراووب كچوک « یراهچداپ
 كنزا ,یدیا ذختم ندرهدام كح هاس هل دیا لامعتسا

 تفکر یرورم اتاذ هدیسالوا هلب و لوا ندنذاخما

 هطحساو رنو طقف قدلو یرالبلد هتشآ . یدا

 هاو Cab E E ما
 كرهدیآ لامعتسا یراتمالع زمکیدد قر ر

 ارجا هدنرزوا هحول ابو هفیص رب یرلپاسح زمفیداب

 ندیرغوطهیاسح تالماعم قتلا قترآ

 رخ ر و E مەديا

 نالنال وق قرەلوا یربغ ندقر هتشيا ۰ زرو دیا

 كةس اسح هام اعم هلسهطساو هساسحو هدام تامالع

I A Hlی ی  A 
 ا ا یداما ل از کیا تار
 نوجا ینیدلوا مداخ هنيسم اي هدلکش ر يعبط كب

 .ردشلک ندلصار هاب وا هنهدیسهلک

 ناسک نابلوا فول ام هب هش ر تاباسح نا نوکو | كراددعوكنابشا

 هکر د بم اک و فرم ردهدکلدیا" ر یف هدننښ

Eeو رويدا ذات ادم هدنمیلع تكاسح هد  

 قیرط ینیدناو هدنرطف یسرد رب هراقجوچ هکنوچ
 : ردلو ۳ لتقفوم 7 كا میلعت هلا

 كتل ۱ ون نوسلوا هسرولوا هدلکش ه سوک [۲

 هتفرهمهو فک تان سهدعاف یرتثع دادعت ییادحا

 ۲( شیتعدام كدادعا ردق هواالواهدو ,یدآفوقوم

 دل رلددع ناتو نزار ا (سشیآ)لل در یرادتعاایو

 تك ۰ ابو ۰ كن راتمق هروک هتسهر < هنعضو

 ذاا كنیدهع كنا صقانتو دیازت ردق یرلتوق

 تادودع» هللا ایشایدامكنیاصرب .ردطونم هناوقو

 یفیدناو 2 ندا تالد هددتو یزاربا هلا

 یرلتوق كل ۰ و كنتميق هروک ةماقم ۰ هعضو

 ندتعیبطهنب طقف , ردییضوصا رب یصقانو دیازت ردق
 كم رللا یاسح تك كلبا ۱۳ را رد تق

 یتساسا كدادعت رلقمراپ ..
Eهکر دن وجم اكنون . ز دلک د ناک هب اسح طقن ردا  

 ۳ نوا كملب هدیا !رجایراب اسح هک وس ناسنا

 ردهناد نوا هک دیرلقمراب

 ندا لیکشت یعیط دحاو رب یریهو نالوا لوذبم
 . هظحالم ینشرط یعای باسح هللا یراشاط لقاچ

 ەدە رع یقردلوا هتسانعم : ردرلشعا تاسح هتشيا
  ند(یصح) نالوا كيد لقاح اضحا قالوا ل

 (لقیاچ)ینع.(لوکلاق) ندیاهدافا ی انعم نیع هج زسنا رف

 : ىم اصهدهک روت

 ۳ نا یا, نالوا كعد رب ,هرد.تلذک فل
 هباس> دادعت هدرلنامزكاىا كن اسنا را هلکو

 ۰ رویا عا

 ,زدذوخ ام

 صشمالشابلصاب

 یو نانا .ردنده اسف روما یروصت كدحاو

 هب هیعرط یایشا هدعب هلا وام هد ا

 یخی دلوا

 او . ردشمالشاب هدادع ییاشاو شمهلآ قببطت

Fk:دادم .رډت رابع ندکمدلب | د هنر ر یل هیعیط  

 هدنرزوآ یوم < هدیرزوآ هب دام ي عبطلا

 ۳۹ 3 ر

£ 



 ترک راد هدیقم دادعا هراتو هکر دا و

 عز ندهعط یاشا یدادعاو ا رثناسنا ی

 مطق ندنادودعمو . هبعیبط یاپشا یھی كردیا دی, 2

 قیرطو وثادحا ی هد رج دا دعا كرهلبا هظح الم لر

 دادعت هلع ءانب_ .ردرلشت ادا دعا قساسا كيا لم هلا
 ايو ریلیدیا و هدندزوا هیعیط یابشا هدج را ۱

 هدنهذایدادعت ,كاذك . ريلیدیا ارجا هلباهدرم دادع ۱
 ماقراو نلیدا ثادحا هرزوا قلوا لللد هدادعا ا

 دوخایو « رلساب هللا هصوصخم تاراشا نا به

 هذتمایو هبییط طث اسو اطرب يک زکیدتباناببهدیراقو
 . ردنده ددعلئالد هدرلن و هبفام عم۰ ریلی دیا ارجاهلب

 ردیعیطدا دعت قعاص رر رر یرلجاغآ ىە دەجغابرب الم

 نوجاقلوب ینوکی ارهوبتینیدلواشمرو كنج هوا
 کت وج), رد لل ددا دعت یساع اصیرلیکز ج یت د زای ها
 یر ان وک یا كلذک (رد یلیل دکل یمیبطدحاورب یکزچب
 یاثماویشاط لقاچ «یعاصهلم !حییست «قعاص هل قم |

 هددادعت عونو .ردللد دادعت هنن قع اص هلا طا

 حیبست « رلقمراپ نالساص « نالوا سم 7

 « ردلکد یرایکز ج رشات یرلشاط ل اقاح

 دوردعم لصا ؛ ترابع ندحراوحو 5

 هدنهذ قرهلوا هطساو الب « لیلدالب .

 , راردبا رببعت ییاوه دادعت هدهدادعت 8: 1

 هلدا نلید | ریبعت ماقرا یدادعاو داحا کردیم |

۷ 

۱ 
 رار د مقر هددکمدلب | تاشاو زارا هل هص ۱

 ¢ 2 E کد 8 ا E باسج ۳

 هکردراو هساسح لامع ی ۲ ےسقت « برض 1 1

 ل وهم هلا یسهطساو را ددەغ نالوا مولعم «یس ۰ ۱

 . ردکمهلل | لاصحتسا نوا

 < لىلدالب اب یک دادعت «یخدهساسح ةع را لامعا

 کوب هکیلیدبآ ارجا هدنهذ فرص قرا

 ضو و یعیبط دوخاب . رلرید یئاوه باا,

 هدرایلدو. رونلوا ارجا هلا ,٩۱

 یسهناد حییسل و یشاطلقاح ؛ردرلقمراباب ¦ ردرلیک

 اب ؛ رله راي

 -- ۱۸۷ بس <=

 دار ذرا داخ. لیلد».یرلقمراپ كلا درايش یک"
 دوقعلابانح ایو هجراخهدنحالطصا برع هب اسح نالی ای

 رار دبا ریبعت مباصالاو

 نالساب قرهنل واذاخما لىل د لهنا در اسویرلشاطلقاح

 طئاسو قاطرب هللوا ههردیاسحسوک اب | هسیاباسح
 یرلا رک وص .ددنرابعندب اسحر,نلیدآارحا و بیر هلا

 هدهصوصخ تاراشا هدنززرط ماقرا ه (س ىف
 هداج ربی نلسوک, ابا .للسپ "1 هکیدنل وا قسطت

 هتشبآ ی رلکذید کنشلاتاسح ندننونف تارتلاو تختلا

 . رلیدبا ځرشت هدرز . ردباسحر ولردو

 هشرزوا هحولایو هتخر كرللامور ۰ كربنایو

 و لامعا ٍكرهدیا رذح رلقولوا ایو ےسر لک اد یار

 «نابنآوس ك رلىلنىج هلأ توت ی رلکدتآ ل امعتسا

 هنر ر یراسوک ابآ یللت یرلکدید هکتروچ رب

 یساسا هدكتل | یاو اعقاو . ردلءهامریدشراق

 یک ك نوب .ردیرب ای رلس ر تراوص وقف ؛ ردرب یسهدعاق

 یشدسوک . ابا کهدنز رطهحول نالوا شل ایزوت هنن رزوا

 هننادحا كن هعسن موقر ییامعتسا كنو .ددهقشابنوتسب

 رل ر هل یسهطسا و پوچ هنن رز وا تان هحول .یدیافوقوم

 یدمیش . یدآ ریلیدا ارحا باسح ابداع قردل زاب

 هک رابغ باسح  رلب رع . یشرب یک ر ل هتخن شاط زهغیدنالل وق
 كسوک ابا .ردهمل |ندارو هتشبا «ریلیدبا ارجا هلا ماقرا

 هددلآ هصوصخم تاراشا شید سیآ امدقم هدنعونوب

 وش . ( تعجارم هنسهدامسپآ ) یدا ریلسای باسح

 ءرلقولوا «رلکز جیزا ومنرتسوک سام كدا دعا هدلاح

 هدب راشعا مقر رلنو بولوآ دوحوم هدش و اب | ته رات

 .رررتس وکی رل هببسن تمیق«ینرلهبعضو بارم كدادعا

 یرالیکو ریتمب یرالبل دددعهدرلسوک ابا هکر وبل وا كم د

 حیبست یک ینیدلوا هداگنروح “ەد ( نانن او و ) اب

 نالیربداقهد رلقو وا ايو «شلریک هرللت J یسهناد

 کهدنرزواهحول دوخایو ؛رویلوا ترابع ندراقالراو
 «ندرل هچ راپشاطقفوآ نلیدبا عضو هن رزوا رلطخ یزاوم

 ند (سیي1) لصاجلاو .رونو ترابعندرل هنادرتاسو



 هنیدزوآ یسهتخح . رویلیدیا لاعتسا رلتراشا قاطرب

 هددلن ر وص کیا سه سوک ابآ نالساب زونایو موق

 بوح راددع هدنروص یجنرب . ردلباق هل امعتسا

 یددع ه الثم ) هللا رهطق نالسای هللا یسهطساو

 هنقر تاداشا هدنروص یجنکیآ ( هللا هطقت شب

 هدنرزوا سوک اب | طقف .رلسهلدبا ارجا باسح هلبا
 باح هناسح لامعا نلیدا ارحا هل هشر تاراشا

 . ردلک دیک که س اسح لءعإ نالوا ارحا هد ۲۱ ] حوتفم

iتاسح | ءهقشاب ءهکسشلا باسح ینعی یناسح سو  

 سوک اا هداطسو نورق هدابوروا .

 هدهننوساسحكتقووآ نوجاكو یدالوادتم یناسح

 ریلی رب و یا (۸ظ:00ز8/6) تسک ایا لباقم هن و رح

 دیک ابا ندا تاما ةو تاراشا ےک
 ہدلاح ره و ندسوک اا لقالراوو هکر دقو

 . رکمزال قلوا مدقم اهدیاب نآ وس كرلللثح

 هت رلقدلوا یللت « لقولوا « یلزوت دلراسوک ابآ

 ۰ زرودبا لصق هدا یتعاوا هروک

 نالیربو یا سوک اا س سوک ای یلزوت

 یگ دق او طسب ا كیاسح ا وز

 ر E دهقشأب

 زوت هنرزوآ

 رصع یجنرب .
 (هسرب)یعاش نالوا تایحرب هدنلوا فصن كن دالیم

 . رو دیآ تخ ندسوک ار یلزو یرزوآ هدنتب رب

 یهناسح هطیسب لامعا یرلناسناهیاوا ةنمزاهکردمولعم

 لابضتسا رایت اج قفوا نوعا غا اا
 ەدنوجماكمەما مس تراکم لاکشایک یرلکدتا

 لمرلا لع هتشیا . یدرردبا هدافتسا ندن رلهقبط موق

 ندنفج هيم هنل و عطس لموقهدر ره , ردریبعت ر هلاق ندنوآ

 رلیدا نظ سوک اا نالوا شرم

 تل ۱ كلبا هل ردیا مد موق هني رزوا ىسەچرات هتخ رب

 یعیبطو لہس كب كمەلبا لیکشت هلتروصو یه ایح
 هعا رمعهدكنمای هسا ف وطعم ەرلىماس داماو ىدا

 .ردلمتمكب یسهکندنسهلک (قبع) نالوا هنسانعمزوت

jهدافا هل | س یتعی هل | یش وهج ءحوتعم تاسح۱  

 .ردیلباقم رج باسح هکردباسح نلیدیا ارجاقرهیعوا

 هسریلیقابهتب رلع د(بارتلاو تختل' باسح)هباسح نلیدیا
 لوک ا نالوا هنسانعم هلبط « هتخ كج وک كن هلك

 ۳ امد یسلوا یتعم ندنسیلان طفل نوک اآ
 ر اآ ہد ەج رع هکنوح . ردنوظم

 یتسانعم زو بارت
 لر كناذمات ()۵۳061105 سول هنر ) ندننوضایر

 ب رعت هب وشیسوک اب هدبانکر ب یھب دزابهلینا ونع(ک ابآ
 امو روتسم هللا موق یئام سوک ابا : رویا
 ر ايو هیسدنه لاا هنرزوا كلوب . ردهلطر

 عا راد عتزوا كارت وت هکر لی دما مس ر لک

 لوک اب ییدنبا فیرعت ك ( سویلهنرب ) هیت
 [هساسح تلآنالوا فورعنهلیمانیسوک اب (ستوم)
 ۳ 1 5 ردقفاوم هتس ارت

 اسوک اب

 هسو نورق ابوروآ . ردا هدافا

 سوک ا لکزج ابو لقولوا

 نیس او نا اط, ۰ ندهتخ هنن  یعون و

 اشا ندراقو هنرزوا كنو . ىدا هابظرب

 ۱ شملجا رلقولوا یزاوم هنررب یرغوط

 اع هدسوک ابا ولرد و . ردشفلوا تب رلطخ

 ۳ ر دنا تکرح یراقو یغانشآ هدنجما رلقو وا اب

 کرج دوخایو هلبا یسهطساو رلتالراووب كچوک
 زا لآ القاح قفوا نلیدا بیرو عضو هنیرزوا

 رک ابا ییدهللا لامعتسا كرللامور . ىدا ریلیدیا

 اتسمزوم (رهشربک ) هدامور . یدباندنعون لقولوا

 .VA ردظ وفحم و دوح وم سوک انا رب هل و

 0 نانو هدنمالاس « هدناتسنایو هدنسدالم

 و نو وآ کهدزع امز ) هلط نمر هدنلکش

 1 ببر و عضورب هاشم هب | تو د وخای

 وا راز ) < هلو اط هسریلیدبا هظحالم ینا حاد

 1 باح ادب یراهتخ ج رطس < هماد ( یسهلط

 یک ۲ رر, شعلوا لامعاو ثادحا

 ۶ هلبط زمکیدید هلواط ۰ ردترابع_ندنساط
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 سادات ) نوک رب شاا می هیات ۱ 0
 ندا تالالد هدادعا هدیرالو (+3 یری

 E او هما وفا ذکر و

 هقشاب ندنسهلط باسح دنتسم هتساسا ( اد

 ےھت هل ا رلطخ ینالوط هابط هدر ول . ردلکد یش

 دادم ۰ شع ولو هدول | هناضیعط وطخ یک

 . راد ر علوا للکشت ناهناع ,مروک ها

 ۹ /9: ن همانا وهل وص ندغاص هروک هب یرشعدادعت ید

 هک شرب ةت همادرب مسقنم هر هناخرت وا هب یراقو

 ارابتعا ندغاص هحنسهدعاق سوک ایا هجنلیدبا ضاا "

 یجتکیآ هدام ماها نوور روا تاو ی

 رب ما تام وار یلاو هام راکهدیجنچوا « هتارشع یهدنرزوا طا
 نلیدا ےسقت هلبا راطخ یاضیعو « هسریلیدیا 4
 هدادعا نالوا ردق هز وتط نددحاو را هر

 ندیغاشا وندغاص هدریدقتو هسرولواقج هنلق
 « دحاو (یثاط هماد) شاطر نانلو هدهناخ

 یا و ۰ ۳ یهدهاخ یجنجوا ه ۲ یهدحنکال

 دا تالد هنددع ٩ شاط یهدهناخ یجذو

 شاط یوا ی ندغاشا و یچنکیآ ندغا

 « ه ۷ ۰ ندنه دنا و هدنفاقم دحاوو هدهسص ۲ 1

 لاو “ ° ییا یجنج وا هدارص و 4 ۳

 یحهدناتاالد ۰۱ 0 e 9 8 ۵۱ ۰ ه ه 4 ۰۱ ۰ 1

 هدهناخ ی رب ندغاشا « یجنشب ندغاص ض رفلاب

 .رولوا شنا هدافا ی ددع ثس شک شاطر نان

 هلبا یرلشاط هماد هنیرزوا یسک هماد یدم

 وتراشا یبددع کیا قرق زویتل كی ییا شم

 ۱۲ رارب هلا رفص هدیرشع اننا مقر و 1]

 ىج ر, ندغاص مقر یهدنلوص هناخ رب . رونلو |
 . ردبا هدافا ینلثم ۲ فقر کمد 1
 ۷ : هکدتروب ۲

E 1 
 . رواوا ۸

 یر ۰
 هنن ران راددع ۱۲ ۸

 بد
 یجمربقرهالشاب ندغاص هستا باجمآ كمدللا هدافا

 رب هنسهناخ یجنکیا ندیغاشآ كنارص یلالوط

 ی درد ندیغاشآ تكناررص ینالوط یجنکیا « شاط
 ندیغاشآ كناربص یلالوطیجنحوا ۰ شاطر هتسهناخ

 كنار نلالوط یجب درد ۰ شاطر هتسهناخ جفت

 یعنشب لصاماو شاطر هنسهناخ یجنکیآ ندنخاتنا

 جه وق شاطر هنسهناخ یجد ندغاشا كناربص

 /شغا هدافا اما ETS ددع رکهسرولوا

 ساات هماد هل روصو طقف . زکسرولوا

 کن وچ , زکسزامهزای ندرب ددع جاقرب یرا یرآ

 i هنن زه ندراددعوا رلاشاط ی ا ی

 .زاویروذخسابلا هلته حو ءریلسهلوا

IES ESEا اج واط ندا  

 رکنا تاغا نادت او دن زورا اشو "یاضیع

 هننارژ وا

 5ا سابتلاو

 هماد تقووا هسلس هنلو هدندزوآ اررصر هسقو

 رادع قوح ر 8 1 هشرزوا یس هتخ

 یددعرب . ریلیبهنلق ارجا هدهباسح لاماو رلبت هل زاب
 هسا نوجما كملس هزاب هدنساربصرب یناضیع "تان هتخش

 .نالوا ردق ه ٩ ند ١ هدر يه د راهی اخ یلال وط

 باح ا تم هل | میس رت هلا صوضم لکشر یرلددع

 نوجا رلددع نالوا ردق ٩ ند ۱ یدبش ودا

 بولطم هسرولوا تكجهلبدبا ذاا صوصخم لکش ررب
 كس کیا شم یهدراقو تقووا . قجهلوا لصاح

 ناضیع كاسه هماد یددع کیا قرق رول آ

 صوفخهنددع کیا ههناخ ىج ر ندغاص ندنرلاریص

 كن ددع ٤ ههناخ A ۰ ی هشر تراشا نالوا

 ددع روک ذم قرهزاب هلتروصو هرخیلاو یتراشا
 . رولوا شلدا هدافا الماک

 هل زاب یرآ یرآ ندر ددع اقر هسرزوآ یسهتخش

 . لند ارجا هیباسح لاو + دل

 هما د هل روصو هتشيا

 شو رل هم نالوا دوح وم هکر د یبببط هد قر و

 تآرشعكت و هک یددع ید رول ۲ الثم , رلقار



 ۳ و

 ید ه هناخ یجم رب ندغاص - ردقو یشرب هدنسهبنم

 . رلقار شو هناخ یجنکیآ ۰ رلیزای یفد كنبددع

 . روئلوا عضو یتراشا كنبددع تل ۲ ه هناخ یبنچوا

 یسانعم هکی دا رردا ریبعت زفص ههناخ نالاق شو

 یلوصایراثعا میقرت یر هرکو ص ردکعد یلاحو شو

 هلبعتسا (مبقرت لوصا زیکیدتیالامعتسا مزب ییدمیش)
 ر قف ۳ راشاهننلشو هناخ نالوا شو تقو یغیدن الشاب

 اد خاض « یذیآ رونلوا لاصحتسا هلع موسقم
 دت اضایر سوماقینیدلو | شما رادتب اهنن رشن كکب
 عددع ٩۷۲ :الثم .ددشفوا داریا هنوع رب هلیوش

 " : الوا نوجا كما میسقت هنیدژوا یددع ٩

۷۲ = 1.۰ 1 ۷۲ 3 

 3 ۳۰ EN ج چ۹ هو

 3 :U کر تب او
 Roje .هل رظن فلطع هنغیدلوا

E SOE ۲۰ 1= ۲ 

AA 1 ` XK ۱5 =0  
 ۱ : ًاقفوت هناظحالم نیع ًاسائو ینیدلوا

 و ۱۳ ۷ ۰

os۱ ۲۳ ۲  

x (۱۰.۱  
EARS.1 ۱  

 (یداجماومسو كنیزراوخ دم ندب ع نویضایر) هقلح
 و ا هیلسا کیی لاجبشا هل
  ندقدنلوا داخ ا هعسل ماقرا هکر ولب E یدلاو یاب

Iw۲ تمقرت قب رط یهدنرزوا 2 هما د  

 القنا همسق قیر ط نالوا لمعتسم هدد دج باسح

 رفص طقف . ىدا فوقوم هن داجما رقص یسقزو

 یس هظف اح كنا وصا ا ینعب هما د هقدایلو

۱۹۲ 1 
 س

 . یدیا یرورض

 نلیدیا فرعت هد [۱] یسوک ابا سئو هداپوروا
 هماد هللا هجو زمکیدتبا فی رعت قبط هیاسح تل 1
 ت Hag كش رل هناخ كنون سو . ید شر یک یسهتخن : ۱ ۱ N و : 3

 ۳ ۶ پي هنن رل هن اخ فولا < ك اف ا داحآ هنس رافو
 ۳ 2 یک رک ۸ .. یرفرح ( 181, 625 , 1 ) هرزوا قلوا تراشا
 ج ۲ 94 ا 2 ی رلددع نالوا ر ردق هز وقط ندر و کا حو

 : ۱۹ بس ۲ ۷ ۱۲ = ی هعس ماقرا سد ) قا هب هلکو ب 3 سیا هدنوجا 5 ۷ ۱ 1 تر

 ۱ : مالارخاو | سمها لامعتسا ةقيقح یرلنوو) .شمهلنا ل امعتسا
 ۱ ۱ کر ۹ همش چیه هنکی دولىا سابتقا ندهسیع ماقرا هسا

 5 ا ۱۳۳ ام دلو وتو Lal le کهدرللکش هکنوچ م .ددقوب
 -هنرب نالببا ًادیلقت اکوب هرکوصو ك ( سئو )

 هماد ۳ هدنرلسوک ابا كنورضایر راسو سول
 ینوکو هباسح لامعا یلیدیا ارجا هدنل وصا یسهتخش

 میسقت نکلای . یدیا ریلی هدنروصرب قفاوم هتابلم
 هنم رلهساق رکید هتشاب ندهلع موسقم « موسقم هدنلمع
 هللا قیرطوو . ریلیدبا مج رنو كرهلیدیا قیزف

 . ردندنن ویضایر مور یدالبم رصع یجنشب [۱ ]

HIKIN #۹۱  

 لسا وو رلعلروک ییدلیهلوا زارفا هنیرابرض
 ريظن راتمسق جراخ ناقیچ ندنرلتسقت هللا ١ كراب رض

 تددع ۳ هدیراعوک و ۲ ۰ هربظن

 ۱ . رولوا یواس«

 زاد لامعتسا هیفر تاراشا هدس وک ابا لقولوا

 ۲ واع هلبا ءرص اراعا ندغاص قولواره . یدیا



 "تلالد هندأ سم هرخآ و فولا 3 تام 0 ا

 راددع نالوا ردق هز وقط ندر طقف . یا و

 هدقولوا یه) هلا یذّدع د راتل را ووت کیدا
 . یدا راب دنا دلا (:یدنآ هاو کت

 یددع کیا زو ترد اف کک رب هلو
 هب یغاشآ ندی راقو هغولوا نت ندغاص نوجا قم

 < ریایقارب شو قولوا با نو تارا
 ریلی رب دا فالراوو ٤ ندداقو هغولوا ی

 E شلدا هدافا روک ۲ ر دداا ر 0

 نالوا ردق هزوقط ندر راس وا ۲ ۲ نزول" 1

 هدر وشم: یزارا هما ازا تازاتفا 8 :
 هشر تااواتقا كنو : ردلامعتسا لباق هدایز +

 رلتراشا و کوش قرفندسوک ابا عون رکید نالیال الو

 ندکدتب تایل .ء ندقدنل وا مسر هشدزوا :م

 یاسح لمعرب تر لاحرد « رنهلزود موق ؛هزګ وس

 قتج زای هلبا لق تراشا . . ریل هنالشاپ هتساو :
 كرابرع . رولوا هجلکشم یسعوروق بوليس هسروآ
 .باسحو « یناسح قاب یلزوت ناار تخت 5

 سوک ابا نالبای هلا لق یراکدید للا

۳ 

 ۱ ۰ ردللوا یا

 ثاراشا نع "ةیادب هد اس رک ابا و یلیکز ۰

 نالوا لاد ها رص مدقم ندان یا

 لثام اکو ایو یراهاد موق كح وس ۹

 نالوا ردق هزوقط ندرب قرەناوا عض
 . یدیا ریلیدا هداف هل زوصوم eb لد

 هدنلئاوا قیاس رصع ندارو ونالوا مولعم هد ني ا

 TERK و8 ندا ۳ هاب

۷ 

5 <1 

111010۱۵۷۱۲۷۱۱۲۲ 

 ¢ نشموا داخ ا هر ص Er ارابتعا ندا

 ی داحا تان ہت م یھ قالراوو ددع نوا ناب ار ریک هلن ۱

 تمساح هزاربا ی ددع نالوا ردت هز زا ندر " ۱

۱ 

۴ 

e 
 هدس وک ابآ لقولوا یمقر كدادعا هدهدیو ۰

 هدنسهنه كددع كحولدنا هدافا ِ یی داوا

 نألۉا

 الثم . كح هاکح هل وص ندغاص قالراوو ردقو" ندرللت

 یددسق ۳۲۵۹۰٩ هغاشآ ندراقو یلهمون ٩

 .. ردشلزای

 :مالصا ینروصو لکشو لک ا اریخا سوک ابا یلتوب
 كياسح لع ؟یدانههدهس ادص تاکمهداب روا آر هلب دیآ

 انا رم دینا کا دی. لیست می
(Boulier-compteur)را زیاد  

 ندنالیصف" نمکیدربو هدنقح یعاونا كراسوک ابا

 هن رزوا هدعاق کیا یسهلج كرلتل و هکرویلیشالک 1
 كتمق هک دلدک هلوص نقغاض یر. ریپلسوم

KEی  
 . یزارا هحو كداحا نالوا ردق

 OE PT نینا میش
 نایزج قرالوا یزاوم هنیررب یغاشا ند راقو
 ۸0۲ رت نیش . هنظخاد هویج دار :ایوب ها :یلطخ
 هدنوجما كمرتس وک ی داحا ك همه ۰ ریلی دا راعشا

 يک یشاطلقاچای + قالراووب اب : ریلیبہلوا قیرط ییا
 هداعا ردق هز وقط ندر دوخایو « هدام یایشا

 هدراسوک ا هتشرا

 قیبطت هدیزارا تروص ییاو كداحآ هر وک هنعول

 یایشا نوجما داعآ هکرد یعیط طقف . ردشفلوا

 رلنانالل وق تاز اشا «یئادب رلسوک اب |ندا لامهتسا ه دام
 ی امعتساوداجما كرفص هدرلنو تح .ردل کمو رخ ۰

 ۰ ردشفلو .یلوصا یراشءا مقر ییدمیش هلا
 یس وک انآ لهر وک ینعی ,rL ا مالک

 ۱۲ نوجا فيرعت یو ؟ رویلسای لصات باسح هلا

 ر یلت یدب لجو ییدلرتسوت هد نلورصو#
 ید كعد یللت ید . زکجەدا ل ایا نسو ای

 یا هلا ازا و هبلع هان . نداد لوا

 دابا باطط ودا رد 0 اوب تاچ ز
 هنعص و كسوک اا رللت یزاوم نالوا شملقاط ها

 ردا

 هش رزوا

 . هعوضوم موقر كجهدیا تلالد



-- ۱٩۲ — 
 ( لد هلوص ندغابص ) «یرافو ندیغاشا اظن

 یهدغاتشا لا

 لک ا میا هه هه اما

 نویلیم لت یجنکوص هبان یلاو « هنسهبنرم تارشع
 حسس هوس هنر ره كرللتو هرلیا ثلالد هنسهنم
 اچ يود لر یوا رو را هک اد

 رار ةو یخالدغل ردق هی وا ندر

 ینددع 4۲۰۹ ۰۹ سوک ابا کهدلکش یلورسو ۲

 یلاح قرط لوص هناخ یجنکیآ ندیغاشا . ردیا قاس

 . رلیا تلالد هرفص ندنخیدنلود

 ید رپ تقو یی دنا ارحا دادع هلا تا 1و ۱

 دادعت قردلب ریدنلوت هدفرط غاص الماک رلقالراوو

 -راوو کد چنا یاخوا ریلیدیا ا رجا هل وش

 ن لوک هفرط؛لوص ڭوچ رو رم زلقال
 ك(نوا) . رولوا نوا ییاص هنيا رولوا كح هلم ربتک

 HS 3 یج ر نوجا كعا ماود هدادعت هنر وا

 هرکوض ندکدازیک هفرط عاص "الماک هم راقالراّوو

 نوا هفرط لوص كنسهاخ تارتشع نعي یجنکیا

 .رلیربتکق الراوو رب كت هرزوا قلوا لباقم هنددع

 یراقالراووكنهناخ یهدتل !قرهنل وا ماود هدادعتهب

 اکو و رلیدنا لش هغاص رارکت هکدک هلوص "الماک

 لققالراوو ر هلوص ندغاص ههناخ مو لد
 . ريلىدىأ وصو روتلوا

 دیار یر اساسا حرط هلا مه ند رللم بادح-

 یشرب هقشاب نددادع شاابهنتهج صقا یر «هنتهج

 کا نوجا

 تالکشم چیه هدنسارجا كنب رم حرطو مج

 ۳ رد | هدافا ینرلهنو ین رلهناخ

 هروک هیر و

 ماود هلو ردق هتک

 قجهلم اب هلا یسهطسا و س وب یعتیدالوا

 كنا مچ یر اددع ۸ ۲ ۳۲۰ :الثم .ردقو

 قحه اب هلا یسهطساو ماقرا ی و هس ەل | اضتقأ

 یسهناخ یراددعوا ًاقفوت هلوصا الوا زکهبیارولوا

 طقف .کسرازاب هتل 1 كنررب + كلك هنسهناخ

 .ددلکد لباق قع ایی یظن كنو هلا یو ها ر كت

 هدراهنرم یرنا یربا رددع قجهشل وا عج هکر کم

 E دیر .یک ۰ ۰۸۰ ۰٩ «نوسناو

 شل ی تل ۱ ۵ قو تحاح

 r هسیا هل وا .ردشلرتسو ۲ یک ینیدلوا نوکی

 زار ددع چاق قجهنالبوط نوجا كملي هاب عج رب

 اد مزال فا لاا سوک اار دقوا هسیا
 ٤و۸ ٤۲ ۰۳۲۰ هنیع هد اتدوءهلاثم یی راقو

 Ê نوجآ كن و . مهلوا كح هدیا مچ ین رادد ع

 راددع كج لی مچ هنیر,هو زربنالل وق سوک ان

 .سوک ابآ ر یج درد هدعل ا یر

 رارکتیدادن هک زرابای هدنرزوا كنو یمج قره

 2 لصن قا AE هق شاب ندکمەلىا

r 

 ۲ زردیا ا

 دی EF ن یتواو هتشهاخ داعا كس وک ابآ

 و كرهبد ۱۰ اهد ٤و ۰٩ اهد ٤ ۲ هنن . زردیا

 نوجا یش دلوا دحاو نوا دیاع هنسهاخ تارشع ددع

 7 ۱۱اهد۸ «۳هننو .زردیادیق۱ هنسهناخ كسوک ابا
 3 ۱ ۰ وهتسهناخ تّأم نس۷ كن و ندنکجهدا ۱۷ اه د

 2 ىج كردآ دق ١ هنسها فولا لد

 دنرزوا 9 مچ لصاح هکز رولوا شتا

 روک ابآ ددعتم هلو . ریلیروک ینیداوا ۱

 وا كج هل دیآ انتک | هلل تا 1 رب تل قرهعالل وق

 دسوک ابآ هلیسهرص هللا راددع كج هلبدیا مج هسیا
 دا دمت هلماعم و هکر اونا وا کیل هارءلیدبا عج

 رزوا سوک زا : :هکهل وش. رولوا تراع ندنرا رکت

Ntندقدشل وا درق  E۳۲۰ لوا اکو  

 1 ۱ . ریلیدیا محو مضض 5 ااو

 هدنرزوا سوک اب . . رد مج ر ندنتهج صقان حر ط

 -ورطم لاسم C .ودیالوق تك هدیسآ رجا كنون

 ا رادایمت یو ی راکه دن رهن اخ ك حو رطمندن رل هناخ تاهنم

 .رولوا ترابع PE خام ندل وصهدنرزوا رللت

 انغب دل وا حرطرب رکم ےس تو

 : 9 رو نعج كدادعا نیع هدنرزوا راسوک
 ۳و برض كرەديأ زآ کت ییحرط كددع چ |

 : لس هلب دی | رجاهلقلبال وق هدنرزواس وک انا هد یر المت



 وک ابا لمع بانح هدایوروآ هدافسو نورق _

 ةد دم مع نوما یغیدنلوا ارجا هلبا یدعاوق

 (تعجاصهنسهدام وقابادلوم ءوقابآ) وقابآ «سوک ا

 نالوا. لوغشم هللا حوتفم باسحو ریلیریو یاب

 تسیک ابآ لباقم هنویمزراوخ یخد هنوبربج «هنویضایو
 1 یدآ رند

 ( تعحاص هنسهدام دا وک = ) ,سا كر

 بانه اطاراصت ,یج كأ .رع) يا لا ٩

 هباسیلک || . یرلنابهر « ۍزلساپاپ «یولسیر یناحور

 . رلهک نالاچ كاج نوجا توعد هتدابعو "

 هد لاش: طیب رم ل سولابا دوخت لاا

 یامدقو ندن ویعینط . ردی ۶ دق سا كن هر زحر ۶

 اب رهک هدهطا و ا رظن7 هتتناور 2( نیل ) ندنویفا رفب

 تاقورحم یمسح ول یقلح هطا هکن ثعا لوذم ردقوا

 (الیزاب) اع دق هب هطآ ود . شعا راردبا لامعتسا هک

 هنسهک (الاب ) كمسا و . شما ریلیرو هدیما

 ایتلاب « ابتلابآ یظفل لب هسریل 1 هتفدرظن یتا 3 ۱

 .رلب هلوا دراو یلایحا قلوا یرح كترب ندنرلریم

 هد زکدو دوخایو كن ز E قطلاب لابا روک هربا

 ۰ رد رک قلوا یاب كنم ندرلهطآ نالوا ن

 (موهرو) یواش ییسهطآ لا كلي هع دق نر

 . ردراو هدرلن دیا قمل هرزوا قلوا یسهریز

 ناک هدنراف رط ایرییس « هدهسور بس قالب 8

 قسلووو « هدنرزوا ناچ شی ردیوکرب

 رب ما ( یسنالاا ) هدارو . رد درا وج .یسهد

 ترضح قرهلوا دودعم ندقراوخ هجراسور هد ا ۱

 برق هاببس و « شعبا دوجوم یریوصت رب كعرم
 . ردشلوآ هاچ ریز هر 1

 هدنتیالو ) 1وقاز وک مدیا باکس
 و اک هدنرزوا یسرو لا ایام.( رالازآ

Li Ear 

 باجأ 9 می تقور ی . ردهصق

 حتا نوارآ ) ودیا رمش ر at نول ءا

 ( تعجآص

 ڪيلاا وش : شواع ۽ نيک ايا . سا لاا

 . روبليروق لصل قا

 : 1 نیکسم از ییوق امدشت س

 ۰ هب لابا

 .مزککب هنبربرب .یلهبک یلبآ : هیلوق تایکرت --
 . دا فا نام

 یحاتقو روصق = ه یلایآ روا : هانک س

 . تکو هنالوا هانکیو زجاع

 ) نج ریکنوف ). هدناتسراج س تکیلابا

 تبار را دع مامی تی
 هنت رهش كن ه رق هکردراو فیکر شلووا ندنردق

 , ردشلوا-تعاب

 هات و يف وص یعب هب رطبا رب هدن را وچ هب رقو هنب

 ء ردراو همشحر ۳۷ زر

 یشیارب نابنلوا او فیاکت ۰ صم قمانا

 رو ڭىەننكج. كا ب | 3 قماعاب ey یک

 اإ ییرع یلصا . ردلکد سونام هلکوب  كمدلنا
 . زدلمتم قلوا

 هن رزوا وص هدنرطاسا سرف . (اف .سا) نانا

 مدق سرف "| ۰ یسیرپ وص . هتشرف نالوا لک ؤم
 هننآ یت کس قار هس هدیلالح موقت ۰ هدنه وقت

 هنآ لوا نیرشت هدیموو موقت هکردیسا نالیربو

 ی وا كلا ره هدیدرحدز حوش || ء ردنا لیاقت

 ةنسانعم یجدهزوکو ظفاح || .. ریلیدیا قالطا هنن وک

 هب هک م تالک ضم یک یظفلا ناب یسراف هنب قرەلوا
 ۰ هاگنابا 0 اعا رولوا لخاد

 ۱۳ ل



E رس 

 ظفاح هلب ا ,(بآ )یس هلک نابا ےس تایناسل
 هکردد) رکی لواتوحنم ند (نأب) ناک هنسانعمسراحو

 تی یرانعم لک (نابا) .ردكعد ىظفاح وص

 ۱ ےک 1 ردیشع

 یک و هد وه جد وا وه دم
 هنآ لوا نرشت هدیور وش . ردیسا كا

 كولم یذاخا و عضو كسرف موقت . ردا قتاوت

 . رلیدیا داتساو فطع ه ( دشج ) ندنایدادشی

 سآر هدنراسولج كرلهأش كور هددق ناربا هینامم
 هلوصاو هتشیا . یدا تداع كمهلا ديدجم یخ رات

 نالوانایدآ شب كرام رخآ تموکح ڪو کردم
 كهاش و تقو کید هز E یا درج درز

 ذاخحا ےہ راب سار ًاددج یدوعق هنارا تع

 هدرج دز یعوقت مدق سرف هلتهجو . یدنلوا

 . ردشعآ راهشا هلبما یدرح دز موق هلتسن

 تلما :یجزکبس هدیدزج دز خراب نانآ هلع ءانب

 :ء رولوا شلوا یمسا

 هاتکلم نس ندلالالح ندهیقوجلس كولم « نابآ

 بونلوا ثادحا هدنتموکح نامر كنالسرا تل نا

 34 کت 3 ابو یلالح حرا هلتفاضا ههاشدایو

 1 ۵ قم كن هتس هنن هد عوق نالوا فورعم

 ۱ حرام ناو هدلالح عوقب هکنوج ۰ ردمسا نلیر و

 هلنا .یرامسا :ككرلیا یرهنلقا لیدبت .هتبس و

 لوالاف اک یک ینیدلوا هدیدرح دز مرا یس

 هنسەدام ,یلمایو :یلالج خم. را ) یا ی جم 3

 ۱ _ بم ( تعجاص

AS,؛دزب موش  ESSمو  bk 

 یا ٥ن رخ 1 اک ناب هرزوا یغیدلوا دام

 كرهلىديا , هناضاو قالا: یسهلک هام نالژا هنتسانعم

 قی رفت ندنزکب کیو ۰ لد هاع ابا ایرثک چ نا

 ه اعا هنر وا یدرچ دز هاقابا ,هتیرب هرزوا كجا

 . رد یالح

 | دەك اداوالیکتهاجووب .تامدینیزوقوص ".ددی

 و یع وا كيآ رھ هدیدرج دز مرا نانا 5

  هدعدق سرف موق هکنوچ . ریلیدبا قالطا هدهننوک
 . مر هکددنوجما كلو . یدلکد مقنم ههتنه یآ

 : كوك زوتوا یک هدنآ زب لکد هننوک سه تر هتفه 9

 ۱ هتشيا . یدا ریلی رو مسا یربا یرتا هت رب سه

 ۳ داران وک رکید . ردیرب ندرلساو نابآ

 . ید رلنو

 < رو رش « تشه یدرا < نم * درم روا

 ء رذآ « رواد « دادم « دادرخ « نصرادنفسا

 ا یو مد ما غرر
 ء داب « ماز « مار « دراو رف ۰ نشر « شورس

 دا « دایماز « ناما « داتشا « دزا «ید ءنداسد

 ۱ ۲ نارینا هتک

 یایا ءایساو نوت یدنه *یضف

 : ردشعا مچ هدهموظنم وش

 کن ۲ تفم

 ع | دادصو دادرخ نخرادنفسا وک رکید

 E ig رواسدز

 تسا داتقا هي نیا رهعردو شوکرتو هاموچ

 . یدراو نم رکید ساد سس روا

 ۰ ۲ مست , مس

 دشاب روخو ناباو رذا

iد س س  
EERE eme PES = 
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 تمارپو ندرورف و نشرو شورسو رهم دسر

jتسا داتشا ودزاو ندو نداد وداو  : 

 ناد نارینا و دنفسا و دابماز « ناسا سنازو

 8 | داي یسراف ميکح زا داب همهزور 3 نا هک

 يج انا
 هللا (با) نالک هتشانعم وص هلکو ندید هتش زفر

 ادا :یلوا بکر سندنرل هک ( نا ) نالوا: كم د ظفاح

 ۱ 5 ؤم هنرزوا وصهد هسراف رظاسا

 . «شعوا فذح ًانفخت یر ندنکیدلک هنایناب (ا:) ییا

 ؛۶ كلامم و رونا نالوبعوقو هدننآ نابآ

 ۱ زا كلذك هد هتسراف رع اتا هدهتشرف نالوا؛ روم ام

 ۱۲ )تینا رضهتیهدام هاکناب۲ ) ... صغا الرد



- ۱۵۹۵ — 

 ناک ها ا زکد هرقو هدیل وطای 1 ۳

 a ةد یالو ی ومطسق و یبقوم لعسا

 .ردهبحایر ندنناقحلم یساضق نافتسا فاضم هنساول

 ندنرلقدلوا فول ام هللا تحالم مومسلالع یسیلاما

 ورو هلل اكاحکو قلیج هوامو «قلیحفاق

 تام هتسدذام قایاوآ تم

 كنسهطا زوسرغا یعی ه وا . سا راتنانا Ale 8 ۳ م

 ۳۳۹ یسل اها مدق 4

 دل ( سورموه ) یعدق یعاش ناو .م

 رانو هرزوا ینیدنلوا تیاور هدنرثا مان ( ادایل | )

 ارخوم . رشا كارتشا "هتتسه راع ۰( ایقرت )

 شملو رانا هدهدن را هعطق ربیآ و هدکوف
 ك تن :

 ەدەدىك وف ۰ ردك و یسرغوط اهدو ل وهج یلصا

 تابا هلا ءان هت تاب اقا ا
 £ ردشخ د

  هدنف رط لاش 0 هدان اسا سرت وابا

 VA 4-5 یسوف 3 ردهصقر ناک هدنتالو یاقس

 بولوا یراجو یعانص مقومرپ یسهبصق وتنابآ

 روهعمو نکن ز تباغ هدرا وحوا یس ەد دج تر وہعم

 لصاح هدنسههاس یم هلداشیا كن ران دعم رمد نالوا

 .,ددشلوا

 ۱ مس

 . تعجاممهنسهدام نت ا دین اا
 0 اک

 هدیراوح (تبیروق) هدناب ود دق س سادشابا

 نالوا دوجوم یرلهءارخنآالا هدعقوممان (وقیلیساو) |
 تير وهج هلساحتا كبل اما هدنسهدلب ( نویحشس )

 قموکح كردبا لتق ی ( سابق ) نالوا یر
 ۳۹۰(  ۰ دالبلالیق ) ردزیمار راچ ندا بق |

 نونف .ردشلوالوتقم هد ۰ دالبلالبق هدیسیدنک |

 ك( سقف ابد) ندا یدیاراو بح و لیم هب هس دا 1

 . یدیا رلیآ تمزالم هنب راسرد كن(وطسیزآ) روهشمو ح

 رانامرهق هدنایو مدق د لا او نا

 كن (ه وا) یتیدلوا شعل ون ۳ كنم وق تنابا هدنزود

 . ردیمسا ینا كنسهطا نوعا یک

 (یاقسپ) «هدنتهح ل( ڈ «هداىنابسا 3۳۹ قدا

 (ودنابا) . ۰۱۵ یسوف .

 ۰ اف ایام رمد ضخ ااف كران دعم یسهبصق

 تفکر ایام ر نیش هلبسح یعسو كدهلجم میانصو

 هنک ام «یرهق راف هنک ام هدارو . رک اتیا

 هیفصن لورتپ « یرهقرباف دغاک « یلالامما یرانازق

 دوجوم  یرالمعم هلغوط « یراهناخ
 ۰ ردقرتمو

 . ردهصقر ناک هدن الو

  rêیلکشیدمت هد قعابآ . ۰ صم .|

 . یدرب دنابا یهود : كع رک وخ قمردابا

 ۹( تعجام ه هدامو ) هم انآ ون . سا شنا

 هدنسهطا هواج كچوک دوخای یاب __ .: ٦ مس
e 54ناکرب رب تيروک شعوس  

 . ردهرتم ۲۳۰۰ یعانتر هکرد

 ترا سرب هداقسا —— یامانا

 یمسا ثت الو سو وکتور 5 ( ساع روپ 1 )

 ۰ ردیاب كرېش نالوا یسهرادا رقم كتنالووو

 هدنرزوا یغایاآر كنرهن (قاعروپ1) روک ذم رهش

 هکر یلبرب دشت هلاک یشیماق چ هدن را وح . ردقبم

 (ۋرە )ی رکشیاقنابآ ,رددودعم ندننال وصح هح لشاب

 0 اا یر سش الضا ا قاب

 هدنخ رات یسوف كنتبالو
 یدا شا وا

 ردق ۰ ۱۸۹۰

 ا ا ی ا
 هقشاب ندنشدماق کش هدیلخاد شنالو زود ۸

 ید یرلن دعم A رود نایاش هدل وصحه ووق

 بابا هح لشاب كتالوو كمردشن ناوح

 هنقهنق : نوتوت ۰ قوماپ «رکش ینراجت
 . ردرصحنم هن را هدام واقاف « هوهق

 . ردراو

 . ردلدنوزت



 ۱4و =

 « هدنرزوا یرهن (قاعروآ) هدنرق .(یاقنابا) ,
 هدنهاکرذک كلوب نديك ه ( وقزوک ) ند ( امل )و

 یسهرظنم هکر دراو یریوک همصا رب "شلاب ندلت

 . رریدنودنشاب كنج ندنتسوآ « كناقابردبیهم

 (هرعماق) هدنت الو لایک هد هسنا رف بسم رها

 امور هدارو ۰ ۰ یسود . ردهحایر هدنساضق

 . ریلیروک هقیتع موسر ضعب هلاق ندننامز
 هدنناعراپهد ( زاوۋا ) هدهننارف - رومابا

 .ردهحان رب مقاوهدنلخا دین یسیدن ور را ( هووب ) و ناک

 < دق ر هڵاق ندنتقو امور هدن زا وح ۰ 1. ° یسوف

 ۲ ریلپ دیا هدهانم یرتا لو

 هد۱۷ با € نالو ناژاوسنارف ) رومی

 .ردشعآ تافو هدا روا هد۱ ۸ ۰ ۳ «شن و ط هدس راب

RS 

 مە ماجى رل ەلاسر وراس ه دنسهب : فو هدننافو .یدا

 هماردو هب هن اسفا ,AS نوسکل وقر

 ۰ ردلکد راش 2 هدهساراو An قلعتم

 نیل اس دستم (روقناباد ه واسق نزاع رۇقشانا

 ۰ ردندنسه رکسع یاما

 ۰ روشما تافو هد ۲

 اول بل 6 شو ىلا نوا لارق هسنارف

 نالوا شعا زارحا یراظن هلام ورغوط هنتنطل س

 هد ۱۷۹۲ .یدیا یمهډاز هرشمه ك(نولاق) روهشم

he:هس رح هدشامز (ییول) یجنتلا نوا لارق  

 و ربا لالخ . رد شلدا نیست هنب راظن

 شا بيرت یتسهعفادم سما كنیارس ( یزهلشو )

Aلاها  Eلتق  e 

 ترزدا e رظاسا سا یک

 یمسا كش رفء كن یر نالوا لک ؤم

 تاذر لقا هی راو تاو

 کا دلو هد ۸

 . زکلای یراه !وص «یرلهنشرفوص «یرلیر وص .
 | هرانو . ردلکد رصحنمو صوصخم هبهسراف رطاس

 . ,يليدیا فداصت هل ارلتروصهقشاب هقشاب هدتلمو م وق ره

 ۱ ریرب نلیرید یاب ندع مدندنع یسامکح لسارسا الثم
 ۱ بولوآ نک اس هدنبید كرازکد ۰ كرارهن « كرلوک
 . كرليرصمكرليدنه و ان هی رو فا ارام

 " .یدبا راو یرلبتشرفوص « یرهلاوص هددلرابروث 1
 . ردلکد یشرب هقشاب هد یرلاغ1 وص كررت کتتسا

 ۱ یرهلآ وص كرالاموو ۰ یراذایان گراند مدق
 .. ردندلسق و كاذک

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ سا ندنلعف قمالنانآ . سا هءالن ابا

 . همای ولردرب .سا شیالنابآ

 ۱۳ یک ما قوت سم قمالتاا
 شوا میز یرلع دا ||

 ( موقت س ناآ ینآ نا , هامان
Eا  

 نا ندنلعف قعابا .سا هاا

 Eo 9 ا هدنفکش لاج . سم .قعاما

 رثعانآ هدنتسوا قرا : قمروط هدنرزوا یشرب انا

 رو هو درک غدرا هدعضو و هنب || .یدنا و روط

 رخ شعبا ه هصام :قمروط قرهاط هنرزوایث

 3 ||" . روقا شغال ندهر .رودآ قیقدت

 بودا داع هنیرزوا یشرب كرهلک | هکواو قرەوقەرب

 : رشع نا هنتسواو شمربدکو جز, دهنمصخ نا ولم:یمروط

 مر دایعا ی رلایآ لاو یے ران ابطقایآ || .یدیا

iرب یسهدووک كيدب  

 . قعازوا بودیا داعا هننرزوا

 . قمروط هدنرزوا یشر

 اج نون هنیدزوا یشررکید یشرب :اعیسو ۔
 هدننالکشن لخاد كضرا : قع وق «یمروطوا

 ۱ ةطر
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 | . شماعاآ یا ردم . تك

 نا لا

 هن رزوآ كنب ریزب هح وا جوا نتا هن رزوا یزکید

 قملیصا
 . یدنابا همزوموآ

 کا هدانعم ییدتا تكالد كش یقعایآ , دل

 ریلس هل دنا قی رف لضا

 یش ر نالوا هدنجراح» كد یتختکیا 8

 كبل ها لیلحت یتسانعم یم ابا اغقاو

 عضو یغیدلآ كندب یر

 . هبدعت هنرزوآ

 ینیدلوا هدنسهلج كرلاعف یدعتم لیبقو كهسیا رولوا 1

 باغ هدنسانعم كنهلک طفف .زرولو یلصا یکیاو یک

 كند هسیا ه دعت هدا رول , رد یثیهو عضو كند لصا نالوا

 . ردترایع ندنلاصتاو دانعا هرب ر ًاماع او امق

 لیمو عضو كندب نعي لصا یجنرب هدنسانعم قابا
 $ راقابا :ردوش هده ص ی رب .رولوا ولرد ولرد

 قرلواقیچا یک لاتچ رلقاجم و كرهدىاداتعاو دانتساهرب

 درر ی یھ EP عضو یدل اعاق كندب

 كنبرلنابط قایآ زکلای هیدعت هدتیعضو و . شروط
 نيد هند تضایر .ردتراع ندنداععاو دانتسا هر رب

 یس هم یجنکیآ .ردراویاقمر كعضو و هدرلنامدا

 یرغوط یرلیا كنهدووک ایناز هنعطو یجنرب كن
 كنهدووک ایولرللا رار رلکن و ویسهملک | یسعالیم

 . ردیاحیسهمهلما دایتعاو دانتسا هثیشرب "امسق ابو اما

 هنیرزوایشرب قرهوق هرب یرازبد یمهبنم یچنچوآ
 هده ص یج درد ۱

 هنرزوا یش رب ايو هرب رب یرلایا لاو یرلن ابط قایآ

 سل عضو رب هجيقفا ندب ۰ شا دانتساو دعا
 نکلاب لاصتاو دالا یعی هدعل هدنعضوو . روللو

 یسهدووک كند مع ید . ردهد رلایآ هلا رلن ابط

 هدننرهو عضورپ كجهدبا دانتسا وداء هنیرزوا یک ۲

 . ردقیه كم هل | دات سل دعا

 هدنرءزجح شعب كند هبدعت هدعضو ون هکرونلو

 1 ردهدنلسکت ناه لگد ۱

 انعم نالیشالک | e ندنسهلک ی ع اآ هتشزآ 3

 كنب ر ره .ندنرلقرف انعم و كن هلک . ردران و یراقرف
۱ ٍ 1 ۱ 

 اتنسو یریعت «قعا.۰ ردراو یر هدنوتفو هدنابل
 قیبطت هد اشا ۷ نایلوا و ریذوهدهنانآ ویحر اس

 . ریلیدیا لیمشتو
 رب . ریلیدا فداصت هنعضو هعابا هدتعیط اعقاو

 رب نی .هنبصنم هکرولوا ًاضعب رلرهن ناقآ هدنرزوا

 هنایزدهلنا لکشرب لاتح قره ربا هلوق کیا هدهفاسم

 هلیغابا کیا رهن هک ایوک « هدرلعقوم هل وا . رلکود

 نان قلبم و هدر ینیدشوواقو ییدسا داد

 .E A رروط E هنبرزوا

 قعابا هکردرهاظ یناروش .ردشلل ۲ ندبآ عضو و

 «هدنرلاقتلم كن رلوقو كن رلقایا رهن هدنسانعم ككنتفل

 رب هدلاحه یک یفیدلوا هدننابمشت كن رالاد جاغ

 نالوا لاتج یتاهن قح « ردنومحضم یعضو قللاتح

 هلا یسهدام (ابا) كلوب هک ز رود اا هستلل ۲ نمرح

 یعامای « یتعااب
 رولوا كج هل دا هظحالمکیدلک هنس رلانعمقع ابا هدى رللعف

 م لا تک لک ارتش م دام كرل اکو هسیا

 هدهاشم هدنلآ رب هدققح ر یجنکیا كنسا'وم قعابا

 ۰ رداکرد یبیسانمو تا رق هحل

 تک مو دم هنبرزوآیرب رب كت هض را تاقط : ریلی دی

 یربرب یرلهقبط كضرا تقیقح . یک یرلعضو نالوا
 هدب راقو كن هع ابآ لاحو E ا هن رزوا

 19E لاثم رب هنس هتم یجنشب نمکی دتنا خش رص

 هدن زو كوك هد ققح رم گان بسانعم ع اإ

 یتهراپ طولب اضع : نکسرروک : ریلیدا .هدهاشم

 . رینایآ + ربلک هنیرزوا یسهداپ طولب رب رکید

 هدنشاب هدام یلاقفتحش لصا كنس انعم قعاآ طقف

 هد زل اعفا یدنک یک یفیدلوا هد رللاثم زیکیدتنا کید

 ۰ ردد همدم

 ۱ ردنا

 هده ايشا ضعب هدهدتعنص عبسول هنن یسانعم قعابا

 . رلیدا قیبطو لیمشت

 نالا فا هني رژوآ یر ر الثم

 تلا کهدنتس وا

 نددن لپ وط شام
 یشوطشاشرب ىع . شعاب هپ



 ی

 رودیا دامعا هلمسج نوت هنرزوا كنيك هدنتآ 1

 هجزسنارف قعابا هروک هنسانعم و . رولوا كعد

 كيش یهدتسوا كلذك . ردلداعم (9006۳۲090۲)

 ر زکلای هدزلوا هلبمسج لیمکت یداتعا هنیکهدتلآ

 هدتقوواهسیارولوا هلایرانک ایوهلحوا :الثمهانزج

 لامعتسا ین رییعت قعانآ هت اسایق هنسانعم لصا تر هلک

 رلدیمهرک نلیزبد هن رزوا یعطس نا هتشیا. .ژردیا

 ۲ ردشعابآ هن رب رب

 12 < عضو ی كيد الوا هدقعانآ هصالخ

 قضت قوح زا و داععا هنرزوا یشر هنا عضوو

 هنتر وص كقدضتو داعا «هنتئهكعضو .ریلیدیا هظخالم

 ردا ل و یسانعكن هک هدوک

 قا رغ تشه ام قد : لطف هد تسار

 قیقدن رلهعابا زمکیدتبا نایب یرب ندیراقوب هدنسهلج
 . ردنایاش هلصح و

 رز

 سانشاییک مه « بیط مه — (ریس ) وناب
 رد لاعب یا
 ردشمال ا تافو هد رهش (وداب) ەد ۰ شم ولع

 هدنروشح یبهمکم نوسیزکنا هد ر ۹
 .ردشفلوا مکع هنتنارب هدهسیا شلدبا ماهنا هلقل زابرحس
 ضو رعمهنطلاس ك (نوشیزکنا ( ا هدا ۵

 هباقع نکیا هدکلدا ارحا تاقبحم هدنهلع بولوا

 ییحتمدخ یهدنمان (اتسرام) یدسح .ردشغ|لاقتنا

 یرارومام نوسیزکنا ندنفیدلوا شع القاص ندنفرط
 ,ردرلشملم هریدتباقا رحا هدالجقر هلو ین رب وصل ىجا

 هرکصوشع رکو ا هداونناتسا یب هور هجرتبحاص
 یهداروا . یدیا شلوا ملعم هنونفلاراد ( ۋداپ )

 بط كرلبرع . یدا قالراپ كب یمهیبط تاسیرد
 هدایز كب هنکلسم كددراا نا هصاخابو هنسهفسلفو

 فلات رثا چوا ئاد هبط . یدیا ناوخ ریدق
 ۰ ردشمهلب |

 اقا ) هدنسیدالبم رات ۱ ۲ ۵ ۰

 اه ابو یزوناآ سيروم هدننب فانصاو راو اکو ۱

 محس#

 ر ناک هدتالو (دای) هدايلاتبا - ونا

 جیب نالوا ما تباغ هن رلقل هتسخ دلج . رد

 امور هدارو . ۳۸۸۲ یسوف . ردرهنشم هللا یر

 . ریهش خروم هدلبو .ریلیروک یرلهیق ها هلاقندننامز
 ع قازابرحس . ددیمآر طقسم ك(ولتی)
 هجرلا فلاس نلیدبا موکح هما دعا هدنځ راا ۷۲

 أ . ردشلک ه اند هدرهشو كلذك (وناا رس ) بط

 ۱ هدقل ز وغنا رام. سا (فرحندسوننا .اف) زونابآ

 ۳ ناو هاو ترم نالوا لامتسا
 هجکچ و : رولوا ندنجاغآ سونا هکبشخ رب
 نایاب هکنر واو ترس یک زونابآ || .ردندزوناآ

  ؛باشخا ضعب ننءهلشبا هدنماقم سونابا هدقل زوفنامو

 . یرلدیلقت زوناب۲

 اروا :هاس قالرابو و وق : الش بس

 5 .یلدوخو زولابآ ۰ نبتم « لقناط «یلتوق ||

 قردلوا ۱۳۹ ام اسو دکتر اب

 شلیک زونابآ یدوجو ندصاپ ندریک : ريلبناللوق
 ج . ردهانک ندرسا یجنز زونابا هجایوروا ےک

 7 باشخآ ۱۳ ۲ ۰ ترا دح

 ۳۶ رولواندن رلکدز وا كل راحشا سنج ر ندنسهلبصف

 3 كن رلکدزوآ نعي یرلقداص ب شخ هق دنالشاب رلجاغآ

 بشخ نالاق ضاس-.رلاكنرزب هايس لزوک یرلفرط

 لسا یرلمسق ددزوانالوا لصتم هغواق یتعی رلب ذاک

 ۱ ا ولاا

 ر ؛ رینالالج یالوق
 .ردینالواءاس هداب ز كا نالوارتعمهدابز او . زدهایس

 3 یسیلیشب « قارتمرمرق « رسا كزونابآ

 الشب یترک ) لیشی«قارتمراص «یوربا ۰ یرمط

osc۱  
 گدنالوا هایس- سون 1آ لصا هدنراو تعانص

enرم  



- ۱۵۵ 
 و ها “ ۰ ۰ :

 قوجیرل هبح «ربغا قوح « ترسقوح هراربدیزونا۲

 هدراعو ضب دز ونانآ طقف, رددعتسمكى هنا ویقالح هجا

 و : هلع اول نک ت < یک ا رذلکد یا ردقوا هکردراو

 ا نشل ا وانا را زر رکنا لدت دو

 هلیصف هیتسونب ۲هکروللو هدباشخا
 ندراحشا سنج هقشب هاشم هرلن ۲ « لکد هلوالصاح

 راقسغادام هقشاب ندنزونابا دنهایوسد روم ا

 هدیرلزونارآ نایاغ « لاغس « زکترو 3

 بت لوا

 زەرب

 وا 7 هدیرادبلق دازونارآ هدیزاح هن

 مق < جاا دومرا عون ر « یجاغا طنس < یجاغا

 تنش رلحاغا نالوا لغو تنارس (یرایشعت یک کا

 .ریلیدباقوس هتراجتهنرب زوناآ قرهنایو همایش هلا

 یزونابآ حی هفام عم . ردرلزونابآ همایو رلنو
 یجالب . ردلکد جوک ردقوا كما قرف ندندیلقت

 کنر نالوا هتخاس هسلروقیر و الج ردقه هسونابا

 1 ریلس هل دیا قق اخاف هع برا

 هجیلشابكنت راجت ادیصهدهفیتع نورق سونابآ قیقح
 رب ندنرافلوم امورو نانو . یدیا یرب ندنداوم
 ندبقرثیابسآ هدهع دق هنمزا ا رظن هنس رلتاور تنم اط

 جارخاییاشخا سوننآ یلتیلک كب ندناتسدنه هصاحلابو
 | رخا هجیاشابهلبایش.دلیف یخ دكا اتسشبح .شعایلیدیآ

 ندنرافل ومووم هقیتعنورق .یدیازونابآ یربندنتاج,

 ۔وت وکو ندشبح كزونابآ یی الا (سیدیروقسید)و (نیلپ)
 نامزوا هن .رلرو زاب هدنرلرا ییکیداک نددنه كنيس

 : رو دما حج رتی زوناپآ دنههسیا(تسا فا ه )ندن رلفلّوم

 مایس .ردقئاف هنیزونابآ دنه یزونابآ شبح هقیقل ق

 و الجرب لزوک «ترس هدایز كب «یهبح هجاتیاغ
 نی زمو فلکمی رب ندعدقندنفپ دو | دمتسم هنا وبتتخادرب

 هدنرا نوکو ید: ا ریلی دال امعتسا هدنل اما هبتیب یاپشا

 نس اا شش

 لوبقمالا «یعون ین: ردربتعم ییاشخازوفابآ عوناپوا
 هدنا وطهرتم ۲-۱ هکر ذیزونانآ شیروم لزوک لاو

 ندهروک دم٤ زج قرلواهدنرطقهرتمیتناس 2*6

 لو کناف 6ز كنب زونابآ "سار وم . ریلیریتک

 یرلهح «ننزر «فشک «قیصیسهدام .ردٌهانس ئوق

 .رادلاصهلونق تخادرو لقیصرب لزوک «قیقرتیاغ
 رلهکل ضاس هداضعبو « زولوا قالتاح اد هک زاح هن

 ینرابتعاو تنیق راروصق و هکرولو یلکنب هللا
 یزونابآ هایس زیکنرو یعوت یجنکیآ نوما صیقت
 کا كنابوروا طقف « ریلک ندالیزهرب هکرد

 هلا مای وا هدتراجم نوجا یغیدنا وا لق ندزیکترو

 تورم ۷ یزوناآ سيروم هدو « ردفورعم

 لوحتزارپ یکنر نکلای .ردنیزر « قیم « فیثک
 هلا رلرابط قارتملیشپ «لئام هبیباجنس وبوق هکردیا
 هکردزونابآ لرابط یرمرق یعول یجنجوا «ردیچسفن

 ندایلیزهر هلا یسهطساو زیکترو یغد وب
 لاحزد اش رلت هوص . راک

 .رديارشن هحار رب لزوک تقویفیدناب .

 ینکنر ًارظن هنغیدنلوا تیاوز . ردفیرخ ا

 یرلل رب اشما نوما قم الراپو یمریدشالووق
 رص وکه رر ایوک هزکوص ندکدتیا ,عطق ینچاغا زونابآ
 کا

 ردربغآ زوال .

 «.یجاسنا ترس ریغآ زونابآ ا

 لزوک ندتقلخ « قیص و قفوا تیاغ یرهحو
 جاغارب ندیالوبق لقصو الج نا

 فی رظو لقنابط هدنعأاتنص 2 هنن رل هصاخوا ندنغي ذلوا

 هدام « رلینالل وق هذنلامعا یلاواو انشا نیمو فلکم
 قلراکفدص لکد هدقل زوفنارم زکلاب زونابآ .رولوا

 راچحا ۱ ددیر نددا وم نایلوا لامقتسا :هدنتعتصا

 شعایو ههابس 3

 . ردوا زوناآ هدنجما باشخا هس اهل ص ص هدنجا

 یفیدنل وا لامعتسا .هدنرلشبا شاط لتعنصایرثک | رم مار

 ,رلسالل وق "هدنراشیا جاغا ولردوا :هدزونارآ یک.



 ۳ و

 ندهقمتع نو رق یرل هصاخ نگیرد یک ذ دل زونارآ

 هدهدرلتقو پا هلتهح یغیدلوا مواعمو ب رر هکر

 هننال امگا انشا عنصمو انتعم اعاد یرلشیا زونابآ

 ثب ندزونابا رلتسرپ تب قح . یدیا یک رصحنم
 رلز وغنا رام هد زعامز ی یدنا رلرزود یرللاخع هلاو

 هجنکچ ندزویابآ راراکفدص رلیجامارغوط هجا ینعی
 رلیشیک قات «هلحرءهصام ۶ یسرک « بالود یطوف

 . تەح | صهنسهدام سونا .سآ یجاغا زونابا

 جسن ندکیا هکر ضا وارد .سا ییاا

 ؛قیراص یابآ : رنلشیا رللادیآ رفغز هننمزو ریلیدیا
 3 یسینایآ دنه 2 -ناغرو یاب

 ناک هدتالو هحر وم هدا اسا همس اللمابا

 هبکیآ هلا یرلمان هبصق کیو سا . ردرپش رب

 .ردرا و هاقرب شلوا با رخ هدهصق یسا .ردشل را

 هر رحم نلیدنا ارجا هدنخرات ۱۸۷۷ یسوف كرهش

 یلاچوسنم كلا هدارو هردهدنسهدار o ° اظن

 . ریلس اب

 كنند اراصن هدرصع یجنکیا نوا س اتنا

 . ردفاوم رب روپشم ندا رشن راث ۲ رتاد هللوصا

 راطسا راد هنی اهر تاسو هب هناحور روما كن ابأب

 < رد شا رسل یقازرع یغیدلوا شا

 : 4 متر

 -اسیاک كيلوتف س ( ارام ناوتن۲ ) یساما

 هدککلهت بس ی هبعدا نالوا ص وصخ هغ وقوا هدي

 ەدنسەنس ۵ تولوا ندذناسا شا داسا

 هد ( وللتساف ) هزوک هشساور را و ( ورفس )

 تافو هدنرهش ( وللتساق ) هد ۱۰۷۷ و شوط

 ناژ ناس ) هدامور الوا هد ۰ ردشعا

 .ردشعا رلتهدخ كوي كوي ههبعوم هی شمنق نیت . هننکلیفم رس يساسپلک ( نارتالهد

 اقا یتهدخو یخد هدرلاسیلک رکید یرلهرکص اهدو

 هدهسیا شم هتسب هیعدا قوح ك. یدا سلا

 قرەلاق هدنراهاختک گرلاسالک یغیدناود هدنکلنغم

 ید ارهب وا رب هجر بحاص . ردشمهغآ راشتا

 هاشاع هنح هدامور هدنح را ۱۵ 6 كرەديا مظس

 ۰ شمر دتا مس و

 : ۱ هدنسیبیغ ےسق تانس هطا اس دراس = ااا

 ۰۲۰۰ یموف ردهرقر « هدشالویرابلاق « یاک

 ۷ تعحا مه هنسهدام وقاآ ققاسا

 ۳ هلینروصتاکوهلتتوهدهنارف -- تىمۆق انا

 هب هکلمیاما نالواندنهو رکن اهرو ندیا طضرد

 سهرو تفص تنوق || . یدیا نآونعر نالبرو

 . رلراید یب رله نالوا زر اح

 .هدنتیالو ( سبۋد ) هدهسنارف ساسا

  «ردمقنمهبکیاهلبرلهان(سن اب 1) الاوریز .ردهیرقرپ
 ۱ تلا وح ( هسهنهو ) هدال اتا قناسا

 یسوخ ردهبحات 4 ناک تنام یالو ) داب (

a 6,۰ 

 ۱ ۳ 3 افت . 1

 | دب(تواقسوهتس - دوج) توبا
 هد راب ۲۸۰۵ ۰ ردررعر رومشم لاش مآ

 تافو هد ۷۷ < شیخ وط هد ( قیوسنور (

 اکرتشم هللا (بوقمم - بوقاژ ) یردارب . ردشمتا

 ید ۰ رادحلارق و رللا رق راد هلاوحا مارت

 ا ىن رات كيردهرف كوب < ىختوات كويل وا
 نوج ) ۰ ردراو یافتصم هل رلمات یخرات یبرح

 دايز .ندکلررحم یرپشو تنه لصا ك ( توا
 ۲ ةلتفصو .ردهدنتمدخ ندا قس هدکاس ص 4



 یموکع ( تشوش ابلام) هدانششآ توا 8

 . یدیآ شلو هدهښ د تامدخ هداضق چاقرب هدنخاد

 لیکشت تثیهرب هایمان «هیما تیمج» هدنرب ندرااضقوب
 قلعتم هالوا ةسرتكرلە ۲و هدر وک تعم و هكردپا

 . ردشمروو هبحاصم اقرب راد هنف اظو نالوا

 كليا هکردا کش ا ر ربع ص08

 تقو ینیدناوا رشن هدنخ را ۳ یقرهلوا هعفد

 هل هنیرلهوفا ضمب كناقرفآو ایسآ تح هرثنامل
 رادثا هفرط یه یرابتعاو ترهش . ردشلدبا هجر

 هکردرتا y هدنمان (Motherathome) باتکو ندا

 رشن كرهلیدبا هجرت هلیمان ( ردام ) هدهزعاسل ًارخا

 [۱] ۰ ردشمنلقراکدای هزعافرع هناخبتک «شعلوآ

 هکبوقاژیردار ارکوص تدمر ۰ توانو "

 - ردشمزای یرلب اتک بتکم دنفمو ںیتع» تراغ هدو

 دایی کما هدنوتس و ًاقفتم هلا

 بنیاد هد چ لوپا ا ا

 ترهشو مان بک هلیط ابضناو تابیدا ندیا نایرج
 رادرک اش یاملعئو تاماظن لیمک: كبتک« . ید

 شلدارومأم رانا هن هدهنسارجا ۰ ساپ ندنفرط

 کیا رکیدو بوقاژ ۰ تو نوجارکوص اهد,یدیا
 هرزواسایقمر كوس هدقرو و جم هللا یردارب

 لیس ا هبافع ٹکر شرب هایمان ( توتیعدنا رهلتسا )

 تو یرلتلئاف هیوا" لیصحم كناوس ەكى دەبا

 . ردو هتشيا تشن كيا

 نهدشا

 فرم قود تاند (توسا نوج) هر 0
 كرش رکید ییسهرادا كبتکم . یدتا هلغهنکلسم

 صوصخهرلبتکم ربار هلا بوق ژ كردیاكرتهراردارپو
 یسهلجكرارلاو .رایدلو وق هنرشن و فل اه دیش را

 فر اعم ہداش مآ . یدلوا 2 هن هيم وم تبغر

 شلداهجرت ندنفرط ماخ هدلخهریهش ةسدا ۰

 ˆ لمك ۰ شما باج یربدفت راظنا كناج نوع

 ناپ پا

 4 ردارب کیا و 9 یایقرت ككتاکم < تن هم وم

 . ردنودم هنیرلته

 ندنرارر هتلکنا = (نودا) توبا
 هدن را ۰۸ ردمذآ ر تارد بحاض

 هد( مانتمرم ) الوا هللا اریص .ردشمغوط هدهردنوا
 |رکوص هد # هنبتکم نیس هدهزدنول انا ۰ ماعم
 (دروفسقوا ) « ردم غرار ا م )
 ۱ ردشلوا ظعاو نع روتاشدهر هدن ونفلاراد

 دارینکش | :هددنجمایراب۲نالوا تعاب هنن ر اهشاومان
 متیسم تراطف)و (سکسساو نوقاب) هلبا (ییداولع
 : ردرکذ نایاش رلنالوا هدنرلناونع (هترزوا

 هدباحس هدناتسدنه بس دابا توا

 ینایآ رب كجوکك نب رہن دنس دی زاکنادنه .ردرهشرپ

 قره هرتمولک ۱ ك(رواشی) .

 .ردهدنغ لاک هرتمولک ۲۹ (روهال) « هدنلامش

 CD . ( هدر رخ TANT JEK یموق

 ر قرتم هداعلاقوفو ددمالسا یسیلاها .ردشفلوا انب

 هدهحکل رکسءنوجا ینیدالواقازوانددودح .ردرپش

 كنن رمدنسرابالا ناديا تماقا هدارو .ددراو تیما

 نک اس هدنتهج بر كرلبداو یک هدنرلهرا یرلقایآ

 دراق هنازواش كنسا اها ناتسغاب نالوا

 س
 (دروففاتسا )هدهرتلکنا E توبا

 « لم ٩۰ كنم رهش, ( .دروففاتبسآ ) و هدنسهتبوق

 یعخ
 هدارو هسسب « 6 ٩" ٩

 ردناک هدنرزوا

 5 رد اهم ی

 رفودنش « هدنقرش لسم ۱۲۹ كتهرهدنول

 یسوف . ردهن رقر ناک هدن رق

 . زولوزوق یرارازاب تاماویح كوس

 (رشیتسرقد) هدهرتلکنا  ىرؤب توما

 ی وطن . ردهبصق رب ناک هدن رانک ی زکد شن امه دنس هتن وق

 راک , رولوا تکی دیص یم وقسا هدار وب 4 ۵ ۰۰۰ ۰ ۱



 بس ۷ 4۷ تس

 رل[ ۱ ]كلمورقو هاکودرارب هلاق ندرلللامور ندهقتع

 . ردراو

 ر وپشم هکرد هلقرب مشنم بس روف توبا

 - یسهدرک انب ك (طوقسارتلاو ) یبوت نامور زیکنا

 یسانکسكسيوت نامور یر ندنش را ۱۸۱۱ . رد

 هدایچوقسا . ردشغآ راهتشا هلتیج وو ىدا
 یاح (دوس) « هدنراوجیرار د (غروبدی)و (زورلم)

Aهدنقرش ب ونح هرتمولک 6 ۵ ا (غروب دأ)  

 ك( طوقسارتلاو ) رل ها رخ قهدیراءهجو هعلق .ردنناک

 . ردرلرب نلید ا ترایزقوجنوجا یم اوایل یک

 چ دو ۱ توبا

 . ردهنخایرب ناار هدنلحاسیزفروک تروف « هدنلخاد

 « زو «یرلرب كجهلبدبا دیص قلاب. ه ۱
 . ردراو ییالاعا هلس او

 ۵ ۷ ۳ ۵ یسوش

 در وفنه هدهرتلکنا بس یه! ال تو

 رببک یاقتلم عب (نوسقنوژ دنا رغ) «هدنلخا د یسهتن وق

 هدنود یطخ رفودنمش برع - اش « هدنرزوا یلانف

 یسوفن بولوا هبحاترب ناک
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 ردشع| وا هد ۳ شه وط

 ۱ . یدیا یر ندنریهار زسنارف نوبآ

 ْ ردت اتافو ەد LR ۰ ۲٢ ه ۰ كل دالرم

 (نربآ) تقو یراکدتبا هرصاح یسراپ رل (نامرون)
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 ایرج تروص كنءرصاح وب هللا تابا هبنال قتلغم
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 ۱ ۱۳ O یا

 ندنیمل ًنمیاهلع  ردزیاکنا سر ور لوما

 ١ شنوط هد ( "دروندلک ) هد ۱۵۸۹۰ . یدا

 یرادمکح هرتلکنا .ردشع |تافوهدارواهن هد! ۷

 هنمولعاراد دروفسقوا ییهجرت بحاص قاژ یجنر

 4 (قاژ) هدقلارزا رب . یدا شمءلا نیعتیارق

 هدنسهنس ۱۹۱۰ ارکوص اهد . یدلوا ی رادهعس

 یربا هدنزک دا < یدنلوا بصن نقسا یروسیلاس

 چ دراو هکرد یاتک مان « كولم یاوق مدقن »

 وق كناباپ بولوا ندنرلساپاپ تیوزج كرصع وا
 عدا ینیداوا هدنقوف یتطلس ةوق كرللارق یمهینایج
 هراضرتعم ما (سهذاوس)و (نمرالب» ندا تائاو

 « ردشعا هعفادمو هظفاحم ییقوقح كنارادمکح یشراق

 قلواتافاکم هتمدخو هنسیدنک یلفقسا یروسیلاس

 ۱ . یدن وا ناسحا ندنفرط قاژ لارق هرزوا

 ج هدالب - ژروژ توبآ
 هدآ دروفدلک ) هدا 1۲° .ردیردآرب ك (توس)

 ناتيفا .
 شا (یرب روتناق)هدهرتاکن بولوا ندننیهل اتم یهذم

 ام كتهند تافالتخا .یدا شئلوا بصن ینقسا

 را 2آ هلی ا یس هبدج تامدخ هدنامز رب ید هما مایضنا هب هیسایس

 (۵قاز) یجن رب یدادمکح هرتلکنا بولوا تاذر شا

Eكلو . یدازاو یداتفاو 25 8,  



 بس ۷۲ ها۳ س

 ه«هج زیلکنا ندیکی ىلا « هننیل تو دبحوت كنيرا
 نسح (توبآ ژروژ) .یدیا شا رومأم ههجوت
 ك(قاژ) .یدلوا قفوم هدرلتمدخو هلا یتاردو رییدت

 تدمر هدننامز (لراش) یر نلخهرکوص ندتنافو
 هتتیدوم امهن هرخالاب هدهسیا یدلاق بوکنمو لوزعم ۲

 -اتعاکسا یهدننامز (قاژ) قحا, . یدنلوا هداعآ ۲
 روما هدنرلهزا هللا (دول) دوشم . یدملو یر

 .ردش انایرج تاشقانهوتاثحابم لخداع ه هبیهذم
 دا راخر ومضعب .یدیایمصخ رب دلا كن هجرت بحاص (دول)

 ریقحت یفلاپاپ *یفلناینسرخ ك (توبآ ژروژ ) هحنلوق
 . شا ترابع ندکعا فیزتو

 Desi ) تانناک مسر : ىر ىپ ما ندن رای آ

(ption de ۵دک ا  

 زدنلهآنؤاق هرتلکنا طه و

 4 7 I ی لراش ۱ توبا

 موم تباغ رتاد هت رل وناق هب رحم ترا. 6۵ ۲

 .(۱۸۰۲ هردنول ) ردشغا رشت رثارب

 هدننالوایرتس|«هدناتسداج دیرتسوآ -- ایزاسا
 یزفروک هموض . ردفقوم ر لدتعمو فبطل یمیلقا

 قوف كنساوهو بآ « كنملقا بولوا ناك هدنلخاد
 كنلحاوس كسایردا هلبسح یدارطا و تفاطل هداعلا

 « زای . ردیمقوم رب لو یراوز « یرب كاشیا كا
 . زالوا كيسک | راناک هارو شیق

 ندنفرط ( سولراق ) ارق, انامور قراصم و

 یهزتنم رب لزوک تیاغ شلرتک هدوجو كره رو
 كن هبصق ةد ەس 2 ور یر ین زاک ی

 . یدا راو یس اها تاورخ ۲

 کی هدنتالو رازح هدهسنآ رف ج لىوۆسا

 ویسوء نالوا یسسؤم . ردهبصقرب شلدپا لیکشت

 تكنهبصق .ردشقلوا هیمست لیووبنآ هلتبسن هب ( وبآ)
 بل كن هسنا رف هدصا لوا وتآ وسوم نالوا یسیاب

 نطوت هدارو كردلک هلا هل اع ٠۰ ندنتاللو ترام

 عب ( هرقاسناوو ) هبهبصق روک ذم . ردشمهلآ

 . رد ۷۳۰۰ یسوف . رلیرو هديا ور وق سدقم "

 2 ا ۰
 و2 هکر د هیس دع "4! 9 ۸ 7 یزاهح دریا
 مضاو هنتګ یانی الپ تك. وقس 2 ۳

 اسال كني هدرخ هدر دغ کیدلدا

 نالوا قحهنوق هنرزوآ یسهحول

 تاخاعش ةترزوا ةحاحز هحرفص

 و رقم ) ۰ رهدنآ ما اجا هدهطق ر كن هناض

 ) تعحا ا پب وقس

 و ( نذآ ) هدهسنارف رو هبا

 ۷۰۰ یسوش . رده رقرب ناک هدنغاحنس (نونال)

 . ردراو یسهقراف رکشرب هدارو

 رب هدنتیالو (زاوژا) كنهسنارف س روقهبا

 قرلوا ندهع دقرات 1 هدارو . رد 1٩46 یسوف ردە رق

 كن رب دنالوا روهشمكا رلتقورب كنغاحوآ (مرتن وعهر)

 ینقسا ( یربروتناق ) كنهرتلکنا ۰ ریتیروک یسایاق
 هدرتسانم و همدم ینیدناو هدهسنارف ( اموتنس )

 . .یدا شا تماقآ

 هدتالو (زاووآا-.نس) هدهسنارف روقهبا

 اب زامو در دح E هدب وک و . رده رقر ناک

 یرل وص ندعم قوغص لتابو راقس ءيت افل وس لخاد

 . ردلمسم هحفسشح تولوا اص کلا و ردراو

 ۲ ریلی دا ]اشیا هدیث راق 1 هح هربص

 زسنارفیدموف . ردشوط هد ۰۵

 ) ات وق زول ( نالوا یسیرتقا رب ر وشم كنسورت اس

 تنوق نانلو یرظات هب رح هسنارف هد ۱۷۹۱ هلا

 (امهنا) لزامدام .ردندش اقعا كلون ( رانهد یئول)

 .یدالشابهراب 1 رشد هدنن ول ابص مد یس هنس ۱ ۸۷ ء

 . ردن داق

 هشب زر تار وصت 0 رار وص هدنجما یرایآ یغنیدقا رب

 .ردراو رل زت «رلنویل دام « راکچبچ ننکنر اب و ی وص

 هدنتبالو (سقاس) « هدهیسورب بس رودنجا

 (رګوا) نالوا یغایآ رب كدب رهن (رالا) هکردهبرق رب



 تب ۷١۹ تست

 هبل م ةکلمو ۰ هب رافن ا هلا یعوسر ةر اص اقر

 كتب روھچ یکریورب نلیدیاے رط هنشابهناخعون یه هدنتامز
 . ردتادراو ندا هرادا یقیسهح دو

 مییاض ایق ینلالقتسا هدزعامز یرویج انوتّوبآ

 . ردشمرک. هنتلا _قیعبات كن هرتلکنا نا
 مس

 هدنلخادی الو (موس) هدهسن أ رف ج لب وهنا

 ٦ ١ هنصنم < كس رهن (موس) . رد نکس م قاحتسر

 توی سا | ورا قردل رآ هل وق اقر هلو هوا

 ا هدنرزوآ- روک ذم رهو هدیداو 1 رادل وصحم و

ESی  a 
 طه رس لا هرتمولک ۱ 0۷ ندس راب . ردشهلوا

 هدنرزوآیطخ رفودنمش ندک ه(انولو) ند(نیمآ)
 مکحتسم UT امدقم هد ۱۸ 6 یسوف . رد

 . ردیرهش ترامو تعانص یدمبش ٤ یدآ

 یر نکل ۰ هداحس ۱ ملک « هحوح هد رېشول

 ءباروجو ریلی دبا لامعا یسهفطق تخرتوا «یطالخ کس

 . ریلی دوارابش یکن ودءكلموك «كلب «هیک ات ءناؤنالا
 هنهد تاب وبح 0 یادش هد رهش روک ذم كلذك

 تنی ساق قوماپو وب هر قالا اک

 هدرابقو م وتا یرهب ( مونس ) یا
 هدهنس رحم دم ندا بسک عافترا ردق هرتم کیا

 )۱۵۰ را و هدتهدار (۰۰ ۳۵۰ )

 ك رهش .رداهدعاسم هنسمزیک ېک هن امل ر دقەغل وتالس وط

 پوسا «هبسور «هیسور هدارو قسم هنسهب راج تیمها

 Fp سم هو كنرلتل ود كنملف E «جورون
 . رونلو

 رج كس ۲۲) یمومع ةناخبتک : هملع تاسسّوم -
 «یسهزوم یعیبط خراب و هقّتع رای ۲ ( ردراو یاتک

 ۱ . یدادعا بتکم

 هان ااع

 41 یسهدادا نیک هی یعاحنس و نا

 ردلماش یاضق ۱ بولوا یرپش لیو

 ۰ 4۱۱۰۰ یسوف عو

 ۲ رد هدهدجتم لود هداقمآ س لب وهبآ

 شود هنتهح برع ه ردهتنوقر E (نمل قراق)

 هدننب یرلره ( اتناواس) ًابونج ( ادولاس ) الا
 ءژ را هژ) یبهتنوق روک ذمرهن یجنکیاو .ردئاک

 ولک ٤ ابر . ردنا دیدشو لصف ندنتم

 یر یسوف ۰ ردهدنتعسو ییب سم هرتم 1 رق ۷٤ز

 . ردندنقرع اق رفآ لث کیا

 | نونغرا هدسراپ س ( نوح ) یبا

 هدهرتلکنا ۷ ۵ .ردرورنهر شع أ زق ترهش هلا

 و8 هد ۱۸۲۷ .ردشعا دلو هدنرهش (نوتلبو)

 ییدتبا لاا هدزرط رب قوبسمان یلتم نوجا یلم
 ارقا )و ییارس (یرهلئوت ) ًارخۇم «هلانونغرا
 ندرلرتا هدیدان رلنونغرا ینیدای نوجما یسورتابت

 5 أ كران وتغراو هکر دفس ناباش . رددودعم

 ۱۸۷ یسیخنچوا يک یو هدر اضقم دم رام ۰

 ۰ ردشعاپ رار هلیسورتات اروا هدنقرح یسهنس

 قید یب | رازب یلخر هده سنا رف س یا |

 د هللا ماتو گرهلدنا هفاضا ه هند تاسّوم دق

 قم 9 هنب هدانالا وهرتلکنا هک ل صاب .ردشملوا

 ع ا دتکلم مز .ردراو رار,شلآ یمن ( یبآ (

 ١ ۱ یدمش ك را نال وا زن اح مسا ی ( هدهسنا رف

 ناب ۳ 3 ردقهب هحردر هدنایموت :ردشمالاققسمه |

 (یبآ)نالوا ندشافاضم یالو ( تاراش ) رثنالوا
 4 1 ( ردراو یس هه راف دغاکرب هدارو هک ) یس رق

 ۱ ( یسنالیوسیبآ ) هذنلخاد یغاحنس (بواروس_یسرا)

 < هدنر زوا یر (بوا) هب رقو .ردزاو یسه رق

 3 شلاق ندنرود امور مع دق هدنراوح تولوا

 و ۰ رای ززگب زا آ

۰ 
 تا 0.

 ۴ 2 ا (قو) هده رم وسا 2 یبآ

 غول هتسیلامش یاهم كنل وک (قژ) هکردهب رقرب



 س 949 ت

 .Er یهدارو نه هدنرژوآ لحاس ی

 ۱ ۲ ۲ ۰ یسوش . رد شلاقهلقر هلا کل ایاسیلک ند(یآ)

 هدن را وح كهرق و بج شاد یرانآ زاق جت

 ۰ ردراو 6

 یسوض ۰ ردل رب ا ۳

RR €هاکون . ردراو یرا دعم رمدو روک .  

 « كرهبصق « را بش كرار قوحر هداناتر كوس

 . ردلخاد هنولمسا كرابوک « روو

 دقوس (روس) هدسراپ س (اوو ۋا) ۳
 . یدا قیعج راهبهار نا هد

 یرتسانمناوسن نانبد یمهعموص هرشعلئاضف هکیدیآ

 هدنخم ات ۷

 لالتخا همنا, یدوا هست (
 کوچ هدهسا یدلدب اداخما هناخفىقوت هدا ف

 هرلهبهار هدهعموص و .یدنل وا هداعا هنلاح یکسا هن

 هناوسن یلاعرایک هدنحراخ كيف رتادنالوا ص8

 ذاخناو قیرفت هم رب هج رآ هرزوا قلوا ىزا

 هارو یرلنداق راک نروک تببصم کیدا شقلوا

 هددلبا جراخ هقدن و هداروو < راردیا اجتلا

 هنا قلخ رابک هن ؛ یدبا رازغا عطق ینابسانم
 نوجا ناوسن راک ماطوا . ید 8

 نسح . یدیا یرب هیبلق تحارتسا عون رب یساروب
 مادام نالوا فورعم هناهج نوتو « روشم هلناو
 شملکح هتل نع راد و هدنخرات ۱۸۱ ٤ (هیماقهر)

 قعلوا لوىق هنس ران ولاص كن هاخ وب تقووآ هکیدیا

 ط وغم كننارادمانو رهاشم نوش "تلنامز قرشا

 مان ( تارکفت كليا ) نیترامال :..یدبا قات شو

 بتکم زونه "(نایر وتاش) . یدوقوا هدارو یرثا

 هدارو ی ( وغوه روتشو ) ندا عادو هنیرالحر

 نلیصاخ . یدتا نالعا یهاد یعاش « قلفم يعاش

 هنلاع تادا كنابدا رهش لاب نشت یی هدهسنارف

 جارو تپه یراکیرتو دبمعت مد نوچا كيرک

 . یدیا رییدیا

 حرام كعدق اش و ) یادنز) یا

 خروم ضمب هیفاممم . ردلکد مولعم هات ی سد

 . رازو اب
 1 هرهد نمرژ نس ) اک هدسراپ یرادشا

 موص « هدلکش ۳ ید نجسرب قحلم هن رړد

 یرکسع یرلارکوص .ردانب رب قیصابو ق آ «یلیی
 : یدلدا لیوحم هنسهب اختسح

 یتفیدنل وا اتنا یرغوط هنسهنس ۷۲

 جېدا یمهناخفقو ی رکسع هن هدنخم رات ۲

 ندا یک تل الا هسنارف هد رات و هتشيا

 ندنرلهاک ارحام هحلشاب كنماعلتق لولیا نالوا

 هناخنیقوت هنیمرجم یسایس هرکوص . یدلوا یرب
 . یدلوا دانا

 نوبلالتخا و ( نالور ) مادام ندرلهسدآ لتمیق

 ( هدروق تولراش ) نالوا لتاقل (تارام) ندنناکرا

 راشم ری هدارود ینراتفوقوم لوا ندزمتیک هنینویلیک
 یسهناخسبح یرکسء هن هدننامز قاروطارعا .یدا

 كرهلدنا مده یسهنس ۱۸۵6 تاپ . یدلوا

 و نالوا شلوا راد رب موگشم هدنح رات هسنارف

 1 یدلر دلاق ندهروآ یدوحو كناس

 (تعجاص هنسهداممارتلوک ملوح) ب لوح یا

 (نالم) هداباتا -- وبسایع ھت اینا

 برغ هرتمولک ۲4 كن رهش ( نالیم ) و هدشیالو

 . زدیزک م هرئاد بولوا رهش رب هدنبرغ بولجو

 لباق هنئافسریسو ندک « (نالیم) ندنرهن ( نسن)
 تر و

 ۰ ردراو

 ۰ یسوفت .ردیاکهدندزوالانقر نالوا

 یسهبریخ تاسسوم میم « یرلاسیلک

 هد (ایدرابمول) هدابل اتا یخ نوزاوک هناا

 . ۱۳۲۰ یسوف . ردهرقرب هدنتالو (موق)



— No — 

 رصع یجتزکس نوا س ( سامو ) تا

 » ندراررحم هزنو فیرظ ك نشت هداینالا هدنجا

 مدلب (موفا) هدانالآ . ردیرب ندرارکفتم زاتمالا

 امد . ردشفتوط هدنرلتاپن یسهنس ۷۳۸ هدنس

 یندادعتسا و تگ هرات یا نکیآ جنک كب

 یتوتقلا راد ( لاح ) . یدبا شلوا راشم هلبا راهظا
 هصافا ینیسیدنک الواو یدتا ماود هننراسرد

 ۳ یدرو هتاها

 .یدلو وق هنلبصحم تایضایرو هفسلف قرهقارب نصحت

 یسردم هقسلف هت ونفلا راد ( روفقارف ) هرس ریص

 و . یدلوا یمردم هضایر هنوتفلاراد (نلتنز) و

 قزرهاصوا ندننامدخ سیردیو ندتماقآ هدررش

 ء داسال ین ونج ارکوص ندکددلا لیصحت قوقح

 . یدقیح هرفاسمو تحابس هدهرم وسا « هدهسنارف

 نکیآ اضعاو .رواشم) هادنشسلم ( داوتسبسنوق ])

 (ناغ) . یدتا تافو هدنرکوص ك

 (فا قو) هلبا (چینبیل)ندنسامکح این الا ین هجرت بح اص

 .. رویدبا دع ندنرلبهاذ لوق ینمی کلسمو بتکم
 لغوت هللا تایقالخا هدایز ندنایضایر (تبا) 1

 نانا فوق هدنوناتواخا اهاصوصخ "۰ رد سما

 ه هلی ر داقوو زيت .ردشمهلبا زی هایتفصررحمرب هدایز
 هددلب یزات !قرهلوا بحاص هملقر فب رظولبس «كلام

 یتقاس تا ر.ناکعالص هتنرزوا قال ۷1 یدیک

 كنتايبدا ابنالا ربارب هلبا (عنیسل) نالوا یرصاسمو

 ر هلي وب ۰ ردشعآ مدراپ هتسمرک هرلو یاو یپ

 .ردلکد شیارب یالوقكمهلا لیلحم ,ین زا .كر رج
 افتک البا رک ذ ينرلرئا زکلای هدارو نوجا كن

 كرلبدبا عج یافلوم ارکوص ندننافو . زکجهدیا
 , یدنلوا رشن ( ۱۷۹۸-۱۷۸۱ ) هد دلج قلآ

 رلرتا و ندا قلعت هرلعوضوم عونتم كبو فلت كب
 . ردهاد کیا رانلب ر وک نایاش هرظن هک هفسلق دنا

 ءزد (تیزم)یفا ونعكنم رکید (نطو تام ), یان كنب رب

 كاع را رک تی تدم

 مس خس ۱۷ ۹۹

 NOE هات

AT۱  

 دی هل

 . (تەجارص هنن زلهدام لادا < خلت بآ)

 اء لماک سفنهدیسراف . سا .

 .«ردیمسا كنوحبج رهن .هلتبآ دوخاب

 او یخ رک

 یمنی كن ردب كنود رف

 ل لصاو ندا ترویج هدنآ را مدق نتا

 نالوا داع هبه رطاسا تالوقنم هدای ز ندخم رات

  یمسا كن ردب كنود رف ندنکو لم نادناخ نایدادشی

 ٤ ۰ ردطوضمو یوم هد+دق را ۲ هرزوا قلوا

 د( یریکتامج كنهرف ) . ردلوکشم هدلصاتنهلک
 ۳ هدنلکش نیتنآ ها او ا هدع < رب یاب

 ابو نوکس هد ( یدیشر كنهرف )۰. ردشهلوا
 رکهد ناهرب , ردطوبضم هدننروص نیت هلا اب
 ۱ جام قح , رڊل وقنم EET ندیاع هلا اتو اب

 Eis مدقت هبات كنا هلکوب هکرود ناهر
 ۳ ۱ رگ یار دیر

 ا دنز هجنل وق كنب راضعب هحناک هنلصا تر هک

 ۹ 5 ر ندنظفل ب هلا نیتا نلک هنسانعم قلوا ادس

 .٠ قحلوا كعد یرتا وص یسانعمت ۳

 ۲ رودي رف رد 4 ( نی | ) قوتیسم یادم

 نودیرف : هکروس,د هدنخ راب هدب ددص نام یغیدلوا

 ندرانطب وب . ردشهچ نعب یدب هدننیب دیشج هلبا

 : یا هروک هنکنر 4 راز و کوا یاب كشر ص

 0 دییزراوخ *ی و ربب دجا ناشر وا نداملع یالضف

 نکیا را ی ندرلنطب وا هدن را مات « هقالا را ۲ »

 هلل يک هند واک ۶ هابس واک + درز واک هرلنو

 ها دم اتو قیدصت یهندج هلنا ناب ینکیدلربو

 ز ك ( نبتیآ ) یراضعب ندنرلخ روم دق كناري
 4 نیتنآ .هدللاحره طقف 6 رار ر دشورا ہد نش چ

 ۰ ردلکد یدشح



 هدهدهبسراق او تاس دا هنمات نتتنا قرهلوا كلم

 : هلج زا . ریلیدبا فداصا

 اعا شک ماتدنزرف ف
 ك E ا ِ

 : ندیوننع ءیئاٹس مک
 [۱ ]نز ود زی ارش رھ چاقق

 نیز سس ارم كا

 : ندویلآ
 كاح لتاق ٭ تسور ردب زج تسیچ ی 1

 نیتبا رسپ زج ٠

 هللا دمع وآ ۰ ردعضوم رب هد مج دالب بس 1 3

 . ردبوسنم هارو ی الا ملسم ي هيوم س 2

 نکنم هدنلحاس دنس ره هدناتشدنه س اربحا

 یعاشنای و .ردكلاسربغ هنیهذماهار رلت و .ردهفاطر

 نادا رک هدن رافشا ےل ( سو رهم وه ) یی

 .«یادلدباار ناف < وع ال هرو کنم هن اط رل ( هریح )

 تاقبط هدنرلهماننوناق تي رقسناسن ییسا لار
 هدنسانفآ رغح سوسلطب را هان یاد فتم رند

 ندهدلب ر هدنمای ( ایریا .) هدنرافرط ناتسذنه

 و دالب.( نسسال) قر تشم لال 8
 و هلا (ریفع) دالب نالوا دراو هد 3

 هح کسا هکرلربد یخو زانلآ هبذاخا 3

 هخهربیآ ندنر رب  ردتکلمرب هب زاخمآ او زاخمآ هلی

 ۰ ردقول لح ا دع ءزحر َندةزاا یهبزاخگآو

 ردا قي رغ ندنتکلم هازال

 . ردو هن ناتسزابآ زکیدتآ دبا ۹

 . یلم,نع [۱1 ۴

 دیدم. یدنا راب ایز , هتکلم هزابآ باک
 | ناتسزالآ لصا هکر ور شالک 7 نوکو ا رظن هی

 اعم كنسهلک بآ یک |

 ای لس فلز ۵ هر هروک هوار شل

 | تسمه ت و كن کلام هزابا و ناک هدن رژوآ"

 ! یه ذاضتآ قا دوخاب لیز ) نالوا

 ۱ ات هعطق وب ا ۰

 أ هلئسهدام افا رج هزابآ .رلیا دادتما ردقهنیاچ او

 7 ۳۰۵۹ چ

 .( شلبابندندر وخ مهلا بآ .اف ) .سا ر وا

 رحم کو ۰ 0 4 بنصل ۰ كح هجا كح هس

 ےک دا وص || ۰ روکا

 روحا TSA روختآ ی رد

 . سلا ندنتشاخ هلا نآ ها )سا ا

 د نلسکو « ناقلاق ندوص + وص نان

 0 یب ندراد لب تا .اف ) :اتقص ۳۹

 ۱ " رادیآ هقط .رادنآ هاج :نالوا وص هدنما

 6 ھا شاب .نالوآیت وطر هدنجما شک تم

 . رادبآ ةفوکش . رادبا ٌةویم : نالوا یرط

 وا یرلشید : نالوا یاو تن : الشم

 تلمو كامضایرراود راخ :یلرهوج || .ردرادنآ یک

 - رولوا زیرنوخ مک اح كرادبا غيت كون ۰ نوچظنح
 : نیکنر «یلانعم قالراپ || .یلوضف
 بس ردنایاش هسلزاب هل رز نآ *  رعش

 ردرادنآ ردقه

 + نا ۱

 في هما كرارادکع هدناربا دق . خرات --
 یارس نالو هدنتم دح وص « ندیا هظذاحم ی.وص

 . یرومأم

 و یر ول س تانا بر
 کیس ند ام راد نالواكء د نا وط هلب با هنسانعم

 رصنعر فرص ىعإ تادا یسهلکرا د هدارو .ردتغارب

 وصیمآنعمهک روت كي هلک . ردلمعتسمو لداعتم هدنماقم

 را یف ا نکی نالوا وب د نزاع ول
 . ردلک د كع د وص قنقح نکا ۹

 رلباقنانلون وصهدنن ورد نانوعوص یتفل رادنآ هيلع ءان
 اهد نآ یک رولوا ببتصو a هدنقح رلل و

 ؛توارط « تبوطر هاش رط و مسو هدایز

 تام وجو قنور قبر « تفاطل « كل هراب

  ردشفل
 كع هما دا رارادمکح هدنآربا مدو وا €

 هدنتمدخ وص «ندبا هظفاح ین وص 2

 e ۰ یر وفا یارس نانلو

 ۱ -- ل ۱



 ۱ ےک چک ےک

 هلافرضت شب هدزکدو هدهرقهکیک لادنا زکد «لادنآ
 -۵ ص ز هللاءال وا .(ندلادیآ ی ) .سا لادا

 ه گننمسص ۰ ماوس عسم كقلخ هکیرب ندننس

 لادبا کد جی : ردرهظم هیونع« ذا

 E ۳ شيا نیمر و ندذ هنن روما اذ |ا

 نایارایلادیآ ورا «شبورد .ردنلق || . هال وح

 مر ركل ندرللقاع : نوردفاص . رولو هدکت

 ؛نالوا فیعضو تسسكب ىسهينهذ یاوق || .زملادبا

 قمح ا ٤ مدآ نالوا ۳ كب یک اردا

 لادیآ :ن وب .مدا نالوا دوقفم نوت نوت یسهکردم

 هکر دراو رل هدعاقص وصخم ن وچ | كم | سرت یرلقج وچ نالوا

 رب نهذ || .رولوروک یانبمهسارونلوا قیطت یا

 كاردا یثرب هقشب نکیآ بوذجو بولج امامت هتیش
 قبل ۲ . هک نانو هدنتلاح كمةمهدىا
 "یاه

 لواعت
 یشاللادآ

 یاوق ||

 لادنا یاه

 . ريقفق « بوذم « یبلقم بد الوا |ا ۰

 قانون .قلا ۰ نوب .الادو -: یافدارتم

 ضهاشیاولطاع نوتبسب ینهذ «نوپ : قورف بس "
 بوالوا لطاع نوت نوت هذ «لادنآ ۰ هسک الا
 اسد E الا دوب .مدآ نالوا راشبا هدهح ردینادتا

 ءقانو . یهمرا یلقع هنرلریدب تشیعمو هننروما

 ایک | هکیحاصكلن و وقللادیآ نالواضراعندارکوص

 شمنلجو شل  هفرطرب ینهذ«قیل ۲ .رولوا هدقاراتخا
 نیمهزیو نهذ هش هقشب هلاح و بولوا
 کک هتیمتام کا (

ep FE?لاد ۳ مد 1 لادب 7 +  

E 

 . لنهذ . لقاع : یرللباقم

 رولو دو نابارآ یادآ 0

 هکروت "الصا لو هد ا

Peلا أ ردشلک ندلادآ 39و وب ها  

 -:سز هللاءالوانوذ ام هفرصت هدن اصم كقلخ هد هجم رع

 لادنآ ا مگ و .رلیدىا رعت هتعاج ر نالواندنسا

BEEرت هد نخ دهآذنالزا  

 یرلارکوص
 قرلوا طلغ ندنسانعم لصا هدز ءا

 « هراشیوردو ردنلق « هرلدلقم تیک ایلوا الوا الی

 ردنلق انا . رد شادیا میس و و ےمعت هدهرل ریقف و نیکسم

 رولوا كعد رللو نالوا نوذأم

 یسهلک لادنآ

 .دامرب دل | هتشیعم روما ءرلن الوا .دامشیورد «برسشم

 ین هم را لقعهراک «یهملس شيا ساق هرات ندیرلق

 ۱۳۲ یزال كوو يخلد لادنآ هدمرامدآ
 تفصو سا اعد یئادتا یسهب وشودو .فعض

 كرق هرلن اننک ردنلق < هرلتهملس شيا . ردشلوا

 کر ندنخیدلوا یعیبط كب هدیسهللا تمزالم

 3 ۳ ما رپ احیا هدهراجاید
 لوا فرح نده رع ەز ابل کرو ولور وک هتشیا

 را شیک نالوج اقرب هجانعم یسهک لادنا نان

 جندی زیو اعم نالوا باغمدهکهدلح یکت وکو
 1 1 ۰ . ردینل هصبق نهد و كلزسنهذ

 ت : »کیا ضهتنتهدام لادآ --. فوصت

N ATAادا ءدنخاللمسا  

 3 ۲ صقات  یسهبنهذ ۳۳2. ۵ رد هفجوجوآ

 1 فاشکتا چیه ی ۰ ردشعا فاتکنا هدنر وص

 >ردقوج هدنشاشتغاو دافو كنهذ . ردشمهعا

 علا لافطا یالوا هکردنوجما كنو . ردراو

 مارس نامز قوج ییرلقحوح نالوا راءود

 رارنادل! « رلربتاص

 ا نالو دنا دادمتسا هدمذآره هتشلاق
 لفحوج« هجرد هجرد هحنساضتق«ترطف نوناق هبنهذآ

 . ردیآ قرتو فاتکنا هرس هن هک دلب « ربا ن

 ۱ ۱۳۳ انک تیا هدرا و لادنا ع نکل

 و انا فاثکنا و ۱۳ تب وا نل كيو یطب تك

 ات وو زلوا لصاح هدنتقو « رارغوا ها قز

 َ . ردا ماود هدایز كب ایرثک |

 ۱۱ .ردراو یمهدیدع باسا كغللا دنا هدرلقح وح



 دلوتم ندنلاوحا یک یاد رکس ۰ تهافس كداذجاو
 قاتا ءیسالتا ه هغام د ضا ما كران ۲ هن «رادادعتسا .

 نقاب «ىسلوا جم هلا هدددش تا ناف كل هدلاو ه رج

 هراس بایسا لئام هرلنو و یمازجا حاکن هدننپ ابرقآ "

 ارکوص ندقدغوط .. ردنا باجما یفللادنا هدرلقحوج

 ینللادنآ كاذک هد یسالتا هضاما ضیپ كغجوچ "

 . رولوا بجوم

 تاطع كرلقجوچ لادنآ نامز قوچ قخ یرلوا
 نددردوا یراراچی و ۰ كنا خالصا یراهینهذ

 . یدیا رلیدبا نظ قو هراچ نوجمآ قمدانروق
 ترطف یافعض نالوا” یبهدید تف هح ردول فتح

 هش رللاح یدنک- قزلوا مور ندتنواعم واردره "

 دیدشت هدایز اهد یرلتک الف هلروصو <« ایفا

 هکردراورلتجوچ لادنآ ضمب عقاولاف . ىدا را

 OEE وق هتشيا و حالص دیما هدرانوب ۱

 یرلهداراو هبنسح وق رار هلقلوا دقاف نوت نوت

 هدایز كا نوجا تشدعمتح قرهلوا شوشم هج ردوایخد

 بطیهبذغآ الثم ) ندنامآیلا نالوا یرورضو مزال
 مورح ( ندناسحو تاکرخ یک ملا لوا ما
 لاح كملع كا حالما یرلتجوچ هلو هسیا رولوا

 . ددلک لباق هدنرضاح

 نر ضمب نالوا ام هثساع كل كاذک

Aیس هد ثابح هکر دنا ارحا ناب رخت هل وا  

 هدنرل هینهذ هسرت هدكرلقجوچ یکو نانلو بارخ

 نددندب برن هیهذ ير هکنوچ . رادقوب تیقفوم
 رونلو هدیدب رب ماس حوررپ لاس + شل رب آ

 كراقجوچ لادا کرد تان ها هک و
 رولیفم هلا :اک ذو ,نهخ مد هم رم مر

 ههدهبلوا لباقكم هل االعاو لامن !هنسه رد لات
 یرل هنهذلا وحا ك راقح وج هل وا هدنسهاس انتعا هدایرت

 هر تح « ریلس هل دیا و نیس ردق هب هحردرب

 كما عاجرا هبهحبص ترايف ًاماع یسیضمب هلبا ملعتو

 نولطهدهنهذ ةسرت «هاضوصخ . ریلس هلوا لباق هلس

 یتظعامق دلراقجوچلادنآ هدهسلوا لصاع قرتنالوا

 رب كج هناا ناف ات یرلتشرعه « كج رب دنک ییراندانک

 رلربلس هنرکوا تفرحو تعنص

 هدایت هدب لباق یملعت ۰ دراقحوج لادآ

 .ردفوقوم هماحتقا ی همظع تالکشم تقفوملوصح

 ندشابرا طسوتم یاک ذ یرایلعتو هير كرلنو
 هاش 1۳ نسلی دنا ارجا یک لانطانالوا

 نانلو هدهحرد نود ايو طسوتم یرلاک د . رد جاتحم

 فونصرلبدیا لیکشت مق رب ء هبعشرب ندراتجوچ
 . ریل هلدیا سیردنو میلعت ندرب سهل ېک راس
 . زاملوا تروص و نوجا رلقجوچ نالوا لادنآ

 فا یرلعو ه«ردهحرد هحرد هدراقح وج قللادنآ

 كراج وچلادبآ نلیدیا مج هدهبرتلاراد رب هیلع "ان
 .رولوروکتا واسم مدعیلقرنكي هدننب یرلهینهذ لاوحا
 كأ لیکشت هخش د لادن آ نوجمآ كلوب

 كمهلاهراداو ارحاهدهکرتشم تدوصیبرلملعت و هسرت

 یر آ یرآ یر ره هروک هنتلباق « زامهلوا قفاوم

 هراتجوچ لادب أ هدلحو . ردبا اضتقا كنا ملفت
 هذوحو هنسح اتن نالوا رظتنم ندنرلملعت و هسرت

 یرورض كمهلادس زت یددع دل راملع«نوجما كمل هلک

 . رولوا

 ضقانكيقظن هرزوا تیرثک | هدرلقجوج لادیآ
 4 راکفاو ین اعم. ناسل هکن وح» لاحرت یعیبطهدوب., رد

 .ردصقات راکفاو انس هکهدنهذ و دم ردیرادم

 ظافلا«..نسلوا مات ناسل هتبلا هدناسنارب هلبوا
 ز1 هدراهلک نثلس هحنلوازآ انعم « ردلیلد لنیلاعم

 فوقوم هنتیل اعف كنهذ اقلطمهسیایئاعم تکرب «رولوا
 یخدرلهلک کرد یعیط هحنلوارصاقایو لطاع رکف .رد

 مدع كل ركف ندتهح گور . رولوا صقا هدناسا

 کن وج « ردبا باا یتتلاطع كظفلت تل1 ییلاعف

 قطن كعد . قو كرح كجهدهاشبا هلبقح تل1 و
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 هدزلقخوچ لادا هیلعءاشب :.. دولوا رستم ملتو
 هلسان رع هعطقم تاوضا ینعیسوت و فاشکنا كفطن

 كيلعم هدنایوت . ریو هداف قنرط كملنا ارجا

 رکف . هک لاغدا انعم هننهذ كنجوچ یه كابا
 یسهمهلنوس كغجوچ . ردلالوا فورصم هنثوص

 كظنلت تل ۲ هاتلاطع كنهذو ندننادقف انعم هدننهذ
 نوجا كمتلشيا یظفلت تل. .رودبا ت اشف ندنتلاطع ۰"

 باجا قمردنایوا ییهذ ینمی كمتاشیا. یکرحم .الوا

 هعطقم تأ وصا هفح وخ نالوا لادیآ 4 یبقوف ربا ۱

 تل ۲ كرهدا ارجا تان رم هدلوو كرریدتا دقت

 نزن شفا تبع كمهتسیا قمرات ر وق ندتلاطع یلغفلت

 تلدبالاخدا انعم هننهذ تانجوچ هدرسا لوا هکویلاغ
 تقو وا هسرولوا كجا كولنس همیلعت هلیقترط

 لاصیا هنرلرکید « كا راهظا هحراخ یرلانعمو

 جایتحا £ قرەلوا یعیبط بک یخ نوجآ كم ها

 شاقتا هلوپسلاب هننهذ رلهلک هدهناسو « هک رینایوا

 . رايا دهج ههجرت یرلنوا یرغآ كنچوچ « ودیا

 یننسهینهذ لاوحا كورك اش یهالوا  لیم
 عون كعللادی۲ هدنره كرهدا ققدنو هدهاشم

 كصصختم  بيبطرب نمی . ردلعرکوا یتسهچردو,

 هلیقالینس هبونعم ین الوا كفجوچرب هلنو یکی یدید
 رلهدام كجهدىا ذوفت هنهذ لخاد هکرد لا قیقدت

 . نیسلپ هلبدیا ریدقت
 هدافتسا نادنتلباق كتم ةد راقت وي لالا

 و هکرد یمشلاح ههیش جاستا ؤا هلا:

 هلوصح راکفا : نناعم هدننهذ كنجوچ هلنا قات

 ندیناعم مباتم ۰ ساسحا هکردمولعم . نیس
 سا وح هدرلقجوج لادا عون و هيلع "ان ج ود

 كليا. كلعم كمدللا انتعاو تمه هنس رت كةس

 . ردى هغبظاو:

 تەنبط « نالوزو زا كا هدراقوج لادن

 نالوابجوم ینللادنآ <. ندنا تفا جا ندنسهلنصار

 نوهلا تمواقم هدایز كأ ه هل او هبنهذ هم ومعتآریغت

 هزاقح و لادا زوک نوجما كلوب .ردهرص اب «س

 هطسا ون « ردهطساورب لزوک كا نوجما كم | باطخ
 هنلع ان + ریلسهل ردنایوا تاساسحا قوچ ك هللا
 ۱۳ 3 اعم لا دما تاج مان نادنزاهرصاپ ۇق
 او « هسرزوآ ماسحاو اشا نانلو هدنفا رطا یافتلا

 یرلکد تا یطاعت هدنرالامعتسا "یدیا اد ص وصخ

 بلج ( یک یرلتاودا « یرلهسبلا ) هنیرزوا رلیش
 تروص" كنابشاو . ردا اضتقا كنا توعدو
 كران ۲هدنرزوا یرللامعتساهحو «یرلکنر «یرللکشو

 ۱ نالوا دم هدتکمه هصالخ . رلیرد زک یرلنهذ

 ۱ تیاغ هدنرلهبیرت 2 راقح وح لادن قیرط ینبع میلعت

 3 . ردعفاب

 ۱ E راح هدیرهسرت كنەراس ساوح

 ن ا ین رل هکلمو قمربدنا زاقهکلم هراهساحو

 ا دمال كعآ احا هبسانم تاتیرع
 | یدرفل هلرک ۰ ينادرک اش نوجنا كمەلبا عیسوت
 ا كنشادقرا ر ندا یغت « نایوقوا ارج « ندا

 H&E هنمالک 1 و ا فرف سس ەدلاچ ییدمروک

 . تاوصانالوا لصاح ندنسع راچهنربرب تك هفلنخمداوم

  یرلتوص كنهراسو شاط < نیک ء ندعم «ماج)

 . نالوا زم اید سپ قوج زا كركو و ییهفلتخم ( یک

 . قمریدشیلآ کتا قیرفت ییهیتیسوم تاوصا
 ` . ردیا تا

 ردقوا هءاش ٌةوق « هشاذ وق هدرلقحوح لادیآ

 یرایش هرکتسم كا رهراچ و هک رولوا دساف

 « راردیا ملبو لک | كرهلوروک یرتاهمنیسکیت چیه
 وقوق رب اف هدنناي كماسجا ندیارشن هحار تنم كلا
 . راروروط تحار تحار یک لشمرلروما ماشتسا

 جرد یرلسح قوذ و مت كرلهراع و هفام 2

 موعط نوجا كوب
 م ج س هدن لا زآ هعونتم ماورو ها

 4 . ردنا تاج كجا ارحا هسیاقمو

 ۰ ردحالصاو هیر لباق ردق



lû isبی  

 كلو . رد لما دون وا هدیییسوت كتهسمال ةوق .

 ابا فلتخ یرلحطس « یرلتلقت ۰ یراکش هدنوجا

 یرلزوکو یلمریو هنیرللا كنادرک اشیرنو قدهل
 .ردلمر تبا نییعت ینخیدلواهن لراشواهدلاح یتیدلوا لغاب _

 قیچآ یرلزوک ایشا كجهلبدبا باعا هکرد یعیبط
 قلوا رلیش یرلکجهاس « یرلقجهناط هدلاح یفنیداوا

 . ردا باح ا 1

 نایاش هصافاب هظفاع وق هدرلقحوح لادیآ

 هند کر ها هلا میلعت و هس رت طاسوهکنوح 1 ردہکحت

 «كحهالقاص هدنهذ ییامولعمو یلاعم كجهلدیا هضافا

 هلا هسب اقم ییهبستکم تامولع« یتح كج هديا تسارح
 . ددتوقو كج هلی تمدخ هندیلوت هدیذح تامولغم

 .دولوا لباققلوا لصاو هدصقمهلبا هع ونتمو هفلتخم تانن رم

 « یعیسبلا كتانبرع كجءلبدیا ارجاو بیئرت هدیابوب
 : ردوش الثم یسهداس كا

 هدسنح فلت «هدکنر فلتخم هنجما كن وطوقرب

 < هکود ) ريلیدا مضو ایشا قاط رب كج وک كج وک

 الوا . ( یک یرکش هدیقع «یسهناد یادفب «لو

 . ریلیریدباص « ریلیرتسوک هراقجوچ رایشو

 كن وط وقا رکو صندکد ک :تدم تعاسرب «تعاسمراب

 « ریلیریدتبا هنیاعم رارکت هرلقجوچ رایش یهدنجا
 هظفاح هلا تاسرع یهدلو و . رلپریدتا همست

 كل ردلب دنا در دم یرلارآ سرد هکدتا بک کلم

 3 هدنوک ترد٬ےوا “ییا ۰ هعفد ترد دن وک الثم

 کلم هدناشبرعو راقجوچ . ریلیدبا رارکتو اجا
 ا ندقدلو توقزارب یراهظفاح كرەديا بو

 قاناب.م هناخامم) رحم نالوا, هد لیا
 .رلیر دتا فیصوت ندر زا (یک هناخسفتت < یشوغق

 هنادرک اشنریو هحیححتامولعم ۰ هدنسهلج كتا رک و
 یهدوعومتافاکم هرلنالوا قنومو كا دعو تام |

 . ردمزال كمرو

 « هلا هعقاو تاننرع « یرلنهذ كراقحوج لادا

 ۰ یرلن و قن رآ یگ لدا ي الرق هب هح ردرب

 قیام قعالشاب هرلسرد یک باسح ۰ طخ « تئارق
 تاک هدنملعت كراسردو . ردبكع د شلدا كا ردا

 ۰ .رل هل دیاتیاعر هلوصا نالوا ریتعمویراج هدهماییص

 ۳ ینریکچ هام هبالک هتم رو نارو هود وس

 داملا قوف هنس اخت ارل هز ابع كج هلس هناوا حاضیا هتیرایدننک
 .هدنمىلعت كت هساسح لامعا ص وصخاب دون ید«

 . رد تجارم قیص قیص «هینیع لوصا
 هبهنرصرب دعاسم یرهینهذ تایقرت تكناد رک اش

 ماسقا كنهئادتبا فراعم هرلنو ارکوص ندکدلک
 1 ریلس هل رو راسرد د هدم رام

 هبرطف بابسا یغد هندب تضایر ینمص قیتسانچ
 یتزاوم نالوا ریذیلخ هدقحوج هلا هیضراع ايو

 قهنسح جات هدكقهل | هلازا یغللادنآ  رهدیآ هداعا

 . ردبجوم
 "لا یرلقح وح لادنآ هکرد بم هدصقمو هن

 هلت ر ونمو رد ل هداف كا ةداكام ولنا لوغشم هلن راشبا
 یرلهبنهذ لاوحا ینهسراملا یزلکجهدنا باستک |

 ۱ ا ر ر و را
 «هد راهاکتسد یرلقح وح لادیآ هکر دنوجا كنو

 ةد رتلا راد ص وصخابو هدرلتف رحیک كاليج ریمدو كلريكنلج
 ۱ . رار دهلشیا هدرلالرت هسیا هدرق

 درلقحوح لادن هدهرتکنا هصاخاب « هدایوروا

 هبریخ تاسسؤم لمکم تیاغ صوصخم هنملعتو هیرت
 كراقحوچ لادبا « هدنرلناسل ابوروا . رددوحوم

 . ددشلزاب هدرلرئا لزوک راد هنملعتو هس زت

 ین رانهذ نالوارک كرلقج وچ لادبآ هیرت لعهصالخ
 نالوا شلاق هدنادشا لاح یوع « كملس هتلشيا

 نوجما كل هلی نیم أت یتالوج هجرد هجرد كنهذ
 کیدا ارحاوذاخما قرهلوا دنتسم هنماکحا سفنلآ لع

 ردق ههحردر ی رلنهذ كرلقحوحهل وا هلا تالواحم

 . رول وا قفوم کا حالصا



 سس ۳۱۷ —

 هلا هجو یغیدنلوا فیرع هدنتاد ات كتهدام

 فدالو ایو ء رولوا داز ردام یعی یرطفاب قالادا

 هدص ص هضراع رب یغیدلوا راحود كفحوح تقاعتم

 هدقللادنآ ع ورب هدرلقح وج طقف .رولوا لصاح هللیسس

 . ردلصاح هلا هم ص ةضراع هلو ی رطفەن هکردراو

 هبرکف تلباق ولردرهو نیطفو یک و ةرطف قجوح

 كلعم نلیدیا میردوت هنمیعتو هییرتدی نکیا یلجتم هلبا
 هم راق تامولعم كح هم هدر | مضه نهد « رول وا نابرقهنلهح

 ع ول رب هدقح وج لر هلب دی لاذبا اک  هدن روصرب قمشی راق

 رب ک ذ یلاعت هللاذاعموریلیدبادیلوت یغلهتسځ یهذءالتما

 رلقح وج . رلیر و تبببس هنسملوا لادیآ اتداع كغجوج

 شمرتسوک اک ذرثا لوا ندهمالشاب هتکم هکرولوروک

 تدم ر ندکدک هلا كنهجاوخ رب زستیلها نکیآ

 مات قللادبآ ع و ون هدرلقحوج ء ریشاللادب۲ | کش

 اساسا هب رطف تلباق . ردلکد قللادیآ مو رک هشام

 . ریلس هديا ضيقا هنن قجوچ هلتهج یفیدلوا دوحوم

 لو لک زود ناب فا لا
 یسینف مان . ريلیدیا ریبعت ضرالا نوتیز هدیبرع
 . ردنو رزام

 تعجام هنسهدام نو رزام - تاتا ۲ سم

 نام یا ملسونددا رک | یارما__یزب لار"
 تعاعنش "هده زا بولوا ندنلاجر ل

 . یدا شلوا راعشترهش هلتلاسبو

 ندنفلن وردفاصهدهسیا مدآ رب میجشك. لادنآ " ةقیقح
 ؛یدا زامهلواردتقمولردرب هطبض یشروم ندات غن

 شلریو یثان ندنشلنوردفاص هدیان لادنآ هتسیدنک
 : ردیالوا

 هعو د كد | هب اشا لادیآ هدسامع خراب |

 ا ۱۰ ووا شاب غاب لادبا

 راع ییدلیآ ارحا یثراق «یثاب وص رکب كاتشاب

 قلرارب اشابلادنا هدهراو .رونل وا فداصت هاّتسانم
 وص رکن هددا دفب اشایدجا ظفاح : هک اوش . زد نشیمفرتش وک

 هدتعم یخداشاب لادنا نامزییدلک هک اه راع هلا یثاب

 ندنراکب "ناتسدرکو اشاپ نیسح روک « اشاپ ناتسو

 وص رکب قرهلو هد زاعو رار هللا تاوذ لبخ ر

 یدتنا ارجا موج رب شهدم هنیرز وای رکسعككن یثاب
 هتسهظفاحم كنم دیک هلاید هلبوطیدب بقاعتم یموهو و

 لأ اشاپ ناتسو هاتهو  ریبدن بولوا رومآم

 یب راک "هباقاب یشراق كانرکسع اشاپ نیتسح روک
 هقرط وا .كننره هلاید رلهقرف و . یدهلا لنهست

 لاا ندفرط.ر و یتا نک جک هب راح هک

 دلتا زقه راح هلی ریٹ ات رب وط نالت ۲ ندنف زط اشا

 «فملوا روبم هلق نمشدو

 هننرزوآ (دادغب) كناشاب دجا ظفاح ءاشاب لادن

 هد((۱۰۳۰) .یدنل و هدنسهفاک دار رفس یی دا ارحا

 هدهرام نالوبعوقوهدننب سابع هاش هللا اشاب دما

 . یدا یلادناموق هخرح اشاب لادیا

 ه رام نادیم نالوا مقاو | رک وصو درس وک قل زار

 یماتخ رفس .یدالاقیلاخندکع | تعاحشر اهظا هنب هدنس

 | رک و ع تدمر ویدلاقهدن را وج (دادغب )اش اپ لادنآ بق اتم

 هحنل و ماتخ یسهس اشنا تالمع كنسهعلق (روزرهش)

 هدروز رهش اشاب لادا « یدلوا زام ام هب هعلقو

 یک اع نالدرا ندیا زواج هنکلم لنامع نکیا
 دقع هسرزوا یرلبرق كنىلع ماظ

 ههلخن یرهش قرهللو رضاح هدهرک اذم نانلوا

 هدهدنتم دح و

 هلا دجا 4

 یدنل وا ما دعا 8 یثات ندنسالوا شمر و را رق

. ۷۰  ( 

  rg ۳ندنسهمز لادبآ .
 هدنتقوبیع هکتاذرب - (لادازکد) لادا

 هدهب هل وا دما هد )ارض «شلاق هدل و اتسا

 رد لادیا زکد

 و ر هلادا
 . مدار

EEرو دنا ےک هلادنآ :  . 

 ۱ ورا یروطو ب لاح ۰. :فص
 یاد زار ماو :همادیآ ی

 ۰ یدا ما رب مس اشاب لادیآ

 هد : :یبلادنآ

 نمد

 ادب ا



 سس ار ۱ ۱

 ؛قلوا لاا نکیآ لک ادا قشاللادا
 : كمور وک لانا, ۳ مدشالل ادنآ هدران وکون س

 دف وكر ا :قلوا ناريحو كند ءقملاق بوشاش 1

 ےٹمہشاللادنآ نمروک

 تعحاسم هنسهدام قمشاش .ییافدارتم بچ

 یر: قللادا ى : ر ا . لا لادا. رو لا

 . قلقا و . قاالادو . كلنو : یافدارتم

 جالب هجا هه لادا ) قورف و

 . كللنهد . یلللقع : یر اقمه تک

 كياس هدا لالدتسا ورکف كلب هلا هد ۷

 سا وح ,ردد الو مزال یسهماشیاكساوح لوااهدنوجمآ

 تاساسحاییدرتک هنهذ كسا وح دوخاب «هسیا ضهاشیا

 ولردر هدنهذ هسیا زمو ظوفحو دوح وم هدهظفاح

 انعم ص هدا ر وصت یتعب نمهدیآ اف | تس هفیظ و ورم هیلنشپا

 یت هاب وس .نم هر و مکح ءم هلو تبسن هدننیبرلانعم مه
 هسارولوا لو ردق تاس اا هک ویلاخ . مەديا كارا

 یسهبامرس هکنوچ « راشیا یلضیف ردقوا هدنمذ
 ابر . ردر وفوم یوا كج هبلشیا ردلوذم

 .اوح لا هضراع رب ابو یاو تاک

 هدلاح رب كح هیمهلشیا چیه یپاقرب ايو یرب ندر

 روصق قوجز1 یتمدخ ءم هیلشیا مات دوخاب :روئلو

 ۰ روک هدا نمهاشبا ىز روروک هلبا

 . زرد رغاص همدا نهمتشیا یغالوق

 ا مالغاص راهنک ام زمکیدد سا وح یدمش 1

 نالوا دراو هنهذ ندرلهنک ام و هررک هتک 3

 + یناعم كب هدیآ ریل و تقی و لک

 یرلتبسن نالوا دوجوم هدننب یناعم و «كچ هلی بلق
 كج هرب ومکح « كح هديا لالدتساو لا ردا ینعب قجهلو

 نوت «ثأح هبمهلشیا چیه ی هيه ذة وق نالواقج ه ايسامق

 الثم . مهدیا ضرف هدلاحرب كج هبمهروک یرلتمدخو
 «رولشیا قالوق ؛لطاع هرصاب وقطقف «رولشیا .زوک

 یلاطعرب هلو كنهذ هتشيا . رصاق هعماس ةوق طقف | ؛ قلوا لادیا ندا ركوص . صم
 "اع تاغامد هکردهسفن تلاحرب یفلقو یسییغوط ایهد

 و ندا تیالعت ال ر یضص ایو ندنسمامهلوت
 ساوح هکتلاحر هلیوا بزر د كن ہد کروا هشلاح
 ن وع نوتب كنهذ هدلاح ییدهلشیا امق ایو ًاماع
 کردیا و كنهذ .زدیا زام هل اتل اطعو یفلنغر وط

 ندارکوص تل اخ و مه زرو دا ریذعت كانو 2

 . زرد هتع هداک ا هسیا رولوا ضراع

 كلا زکلای بوالوا لطاع نوتبنوتب یوق نهذ
 «هسیآ شتا فقوت هدسادتنا ةرود «شلاقهدنسهس

 دارهبمهل رلبا طقف شمالشاب هفلوا هبنهذ یاوق تعب

 "الماک هصالخ + شمروط هدهطقن كليا ینیدالشاب
 قللاد هدهتتفص و كنهذ هتشيا « هسیا لکد دقاف

 ینیهدخطقف رل هلشیا زاكي نهذ هدلاحو .زرود
 نوت نوت كنهد قللاد | هک د 1 نم هروک :ینا

 بو ا لوا تر ابع ندنتلاح كلم هاش ا چیه «نددتل اطع

 هده صر یٹادتبا یالوجواع به. ررو دان و اکو -

 تااح نالوا صقان كب یسهمهلشیا نوچ یغیدلاق

 :هدهبنهذ تابح قللادا

 . زولوا هدهدهلمع تابح یک یییدلوا

 ر وبل وا سا ه هسنهذ

 . رومآ تشیعم

 هروک هنعو . ردقللاد ار هدكمهمهن وشود هدیربب ادب و

 كللاد | یرظن قللادنآ لیعطقف .ريل | رلمان فلتخم
 ندنسهراداكنهذقرهلوایرظن .ردیسهحش ر یرورض

 هدیرلشیا تشدعم هکر د یعیبط رلن الوا رصاقو زحاأع

 قوس نام نامیرلهلمع تایح هلرلنا + رازمهنوشود
 .ددیک رصحنم هننادیلقت كنهروک « هرات | یعیبط
 ؛ردلوا دا رکفیرخ | كامع ؛ردفوقوم هرکف ل

 الصا هصالخ . ردلکد یراح هدنقح رانا 2یا اوت

 هن راعو عو یر ظن كغللاد | رار هلقلوا یثر

 . ردنایاش هرظن هدقیرف

 ,كدید «ردترابعندنن اصش طرف كنهذءوققللاد |

 قللادب ع ونود . لک دهدلاح ر كج هلشیا «قح هان وا نهذ

 هشهذ یاوق نوت ینعب ردیمومع لاحر داع هنهذ



 ۷۷۰ اس

 ندنتل اطع هرزوآ تم وم تك هنهد یاوق هکردراو

 ر نمد" نسکعاب :رعا تأش ندا ضقت طرز او

 . ردا تان نتا ندنساملاق نوت نوت هتهج

 هندنک ر هدشمنلحو شل هفرطرب نهذ ی وک

 نانل و هدلاح وت .نیسلس هیلشیا یک ییدهتسیا کل کد ثكام

 هف رطرب یرانهذ هکناص زرد بوذح«قل ا )هک

 هتهج رب هقشب « شادیآ بذج شنا « شلرپدیاق
 ولردر ندفرط ین ل 1 یدنک نهد رومهط رو

 SORES EFA و یقین ورک ی
 هدهدقللادنآ ولزدو هکن وج .ردربعت ر قفا وم لبه هسف

 هفرط رب شدنک یسامهیشبا اما روما نمذ

 هکبرطضمو لوفشم ردقوا هدتهجرب .ردندنفن در داق
 ه روشوا قو هما هرتچ رکید

 سم ی
 ینیدلوا تاذرب لیصا تیاغ . ردکعد هللادښع هک ول

 قلناوعابهرخالاب قرهلوا _یسهحت جایتحاو رقف هدلاح

 اذ و ریک ردنکسا .. یدا شلوا روبج کما

 شا بصن ٠ هنغللا رق a جات هنتماقتسا و قدص

 ٤ .. ىدا یا

 ۰ نسی ای ا اف لادا

 ۰ تعحا سم

 و ER لادا

 -(نسح) بلادنا

 تعحا ص کدام یوم س E لادا

 ۔الہم هکر دەن اط 3 ندراکر سا لادا
 نانلو ی راسی رەدن راب ۷ ٤ ۷ كد

 كرهدىا البتسا ییاتسناففا نوت هدنتعم كاخ دجا

 . ریدتنآسیسا ,نتموُکح نافا ییدمیش

 رندنسنخ كرت ن افارغوتنا "3 ادیآ

 رایلنچ هموقو« هردیا كموق یموقلادب

 هدزئامز |

 ۰ + تیلاتف یرلخروم سنازب (مل) ایو «(وتااته)

 . یدنا راز ,د نوه قآ ٤ تیلادیآ

 ۱ وب رلربربو نما تل هدرالوفن وم هرات و

 ن الا مای وا ge الت نالوا دوح وم

 ۰ ردظ وفحم

 1 ایام Es رام

 اظن هتامولعم .یردکدریو كنب رخ رات نيچ ضعب
 .هدنرفرط لامش ك (نیچ) هجدقا رلدلت دوخای رلولت
 وا هدنلئاوا كرصع یج درد یدالىم نکیآ ن ا

 راشعا ترم هن رلف رط برغر كردبا كر ینیاوح

 كنب زکد رزخ یرغوط هتعتساوا دكرصع یجنشبو

 كرابرع تلاش كنتكلم ناربا ء ةد قرش

 ,مااءاروام

 1 همور قف یرلخ رات نسناد ربو نيج هققلاقف

 :Bé ۰ یدالبم «هدننامز ناینیتسوژ یجنکیآ یروطاربعا

 نالوا حک اس IE هدن لخت را ۰

 ردق هرزخ رو یس رلکدتا تولغم یرل « تل لاتقا »

 Gt ا دا یا اللا

 3 :ناتسم ندەخ راب هع دق را 1 كعد

 ا اد راف رط لاش كنب ام دق یوقلادبا "هرزوا

 )۳ اوا هدنتاوا یدالیم رصع یجندرد نکیا
 ا ؛ تار یزرغ وط هرظ" كرمهدنا - رب

 نی رغ وط هنطسا وا ك دالبم

 هدهعطق شیدرهلاءاروام « هدنفرط قرش كرزخ رخ

 هلاراتلود ندنفرط قرشو بونج . ردرلشمشلرب

 تموکح هدناربا" تقو وا ندنرلتدلوا دودحم هلا

 : زدرلشملو هدنابرام ردق رصعرب هل ارایناساس ندا

 ر ههر | هکر ارون دبا تباورهصاخماب یرلخر وم نانو

 خم راته ٩۸ عی هدنتموکحۀنس ىج درد ك (ناینیتسوژ)

 دفسو راش | بولغم یرللادبآ ینمی یبهطایه راکروت

 هدب یدهم ندنرادمکح نارنا ویدا طض یتکلع

 ۰ ه یدبا راشغا بلط تصخر نوجا هفت كسا

 ج هکردقنتم یرلخ را ناو و نيچ لصاطاو

 رو همشارب هدنسهمطق دفس یراکدید ر



Balls 

 «ردنوحح دصقم ندره : هکروشد هدهرصینی دل وا داخ كسلا نارا «رلکروت هدنفصن كلبا كرصع

 یلتوق نالوا نکتم هدنرافرط قرش كنبزک د رزخ
 یتمسا كتلم و نلیلنیج . ردرلشغا مزپم یوق رب

 رلربد (هلطایم) تیلاتفا راسانو ؛راردیا الما (ول-و)

 ک اح كرالادباہدنقرش كرزح رح رھکر و یل ارا و ,یدبا
 کلمو میدارلدعازوالا هنتکلم دنص یراقدلوا
 رنو نکیآ شما طبض رمادا ندرلنارا هوا

 . ردشما ريخست راکزت هدندن رلآ
 یربکدتبا ارجا همور دالب كرکروت هلیقرط دغم

 . یدا رلرولوا لاح هنت راجت كلما

 هلمایرل (تۋەمل ) كرالوغلوم (4-یف ) كلرايلنیچ
 هب هحبسراف هلکی رلتیاادما دوخاب « تلاتفا كرایلسن از

 . ردلت بآ لصا كنسهلج هجئیدبا عاجرا
 یرلکدید (یرلکر هلطابه ) هرلنو یرلخروم بررع
 هلتتسن هرلنا هدهنسهعطق رهلاءاروام یرلقدروطوا یک

 . یدیا راردپا ریبمت (لطیه) ابو (هلطابه دالب)
 : هکردررحم هدنسهجرت سوما

 كرو ؛ رد نسا كنساکلا رهلا ءاروام لطیه ھل

 صوصخ سنجر ندراودنه لوق یلعو ندنسهفاط

 تکو ش بحاصو . رلیدهلبا روهظ هدفلس هکیدیا یدآ
 رند یند هلط ایه و لطبه هراتآو ::رایدا تعانمو
 رمتسم یرلتا ود هدنرفرط ناتسدنه .تدمر . یدیآ

 1 ردشملا دعر یمجو درفم فلوم . ردشلوآ

 ۰ ردیک درسا ۱۱« یڑبک راک رصبق «و

 . رولوا لخاد هعج یاصقا هلوقم و ا یهدنرخآ

 هدن اهر و. ردنوجما تراشا هنغیدلوا یم كنم درفم

 . ردنالطخ تالو مای هلا ءا لاتيه هکر د موسی

 یبرعم لاتیه لطیه سپ « رینہد هلتابه هنیراهاشدا
 . (ردشغبد هلطایه هدنعج پولوآ

 هدوب کود ند لتخ « هدنالخ ابو نالطخ

 . ردكرک هلوا ییرعم ( لاتپه ایو لاتیه)
 دیدحتو فیرعت یسهعطق ربلا ءاروام هداضاج

 رللادا هکنوچ

 . ردهلطابه دالب رهلا ءاروامو

 هب دهلط ایه دالب رهلا ءاروام یخد هدنآ رلبلا عوق

 لتیه الصا هدیرصان كنهرف . رويليديا ريسفت
 هنسانعم رها ءاروام دالب هلحف كابو كناه
 . ردط وضم قرهلٍوا

 "یتیدلوا تبا هلرلتدا(ش كرلخروم موم رللادبآ

 .یداموقر نیتج قالخا < زوج و رس هلا هجو

 هدهجتیندم یک یرلقدلوا هغناطرب میجش « یوق
 كنهراس فئاوط نکاس هدلاوح وا یرلقدلو

 ",رددق یراتبسانم هللا رلیناربا . رایدیا یتافهنسهلج

 مولعم ًاسطق ینیدلوا بولوا یراناسل رب یصوصخ
 روص كنهجه یراکدتنا ملكت رایت دسر یاد

 3 نارق ضمب یدال وا طولخم ردقوا هلا هب ده

 < سورحم هدایز اهد یرلناسل مه . رلیدا لالدتسا

 . ردنتم هدایز اهد کن هفت ی ذ تیم وق

 -انفا هدزعامز یتناحجرو توق كنسهفلاط لادن |
 یسسؤم تانهرضاحتموکح .رلردا ماست هد تلخ ن اتسن

 ردهک احتلم هدناتسناغفا هلاد | ٌهنئاط هلتتح قلوا
 . ردقیال هتفص ولو

 ندنقرع كر كرللاددا ندنرظن ةطقا افایغوننا

 لصا یدمیش . ردشمالاق همش نوکو هنخب دلوا

 هلرالینازب و ییدلک ندمرنتكسباوم هنموف لادیآ هلسم
 یرلکدبد هلطابهو لاته كرامو برع«الهدنآ و تل اتفا

 رلسارود ندا لیکشت تلودرت هدن تن اغفا رخ كي هفت اط

 ةمهم و .ردهدکم الح یفیدالوا بولوا موقنیع هلا

 «ینلصا كنسهلک لادنآ الوانوجما كنا لح یی هیخش رات

 , ردمزال كمهلا یرح ینیلکغت تروس « نقاشا

 ه هیځ رات تاقیقح زمکیدتبا ارجا یرب ندیراقو

 ءا وهايو ان« رلیلنیچ هتما نالوازشحم عوضوم ًارظن
 ؛تیاتفایو نوه قآ رایلسنازب ملت رللوفن ومو رلیدنه
 , یدیاراشمریو ینا (هلبا ای) لاتیه رام ۰ الهدنآ
 : یدقیچ ندرلهرن رلمسا وب ماقب



 ج . ۱۳و

 كرالنج یسهلک لاتبه ییدتا لامعتسا درام

 هلق رطعاطتقا ندنمان (وت یا -اته) یکیس(اته)

 هرزوا تیمومتهدرلناسل « رلهلکوب هکییلس هلبدیا لیکشت
 لاتيه یالوق كن هللا فیرح ةدعاق نالوا یراج
 عل هدنروص و یه هدهمانهاش یسودرف . ریلسهلوا

 : رددهاش اکو NE ید | طبض هدنلکش لاته

 جنک و ریشمشب مدارب هرانم

 جرب دناع سکہ ا لاتیھز ۱

 كلتیهایو لاتیه یسراف هددللطیه هجبرع دل
 . نلیدیا هش هتغیدلوا یبرعم

 ق رش ردود اکا یاوقا هکر د لمح قجت 7 ۱ 2۳۹

 < كرلخاسن قرح (پ) یهدن (لاتپه ) كنىرافاۇم
 فرح 2(رزخ)- قرهلوا نابرق هنلوج رق دل لطاطخ

 هب ابهد(ب))- یک یغیدلوا ززح هلا لیدبهاز یرتخا

 هنتر وص لاتیه یظفل لاتبه هدهنودم رانآ لیوحتلا
 كراهلکوب هکنوچ ردیتوق كب لاتحا وب .. ردشمریک

 فورح « راعشآ « هرات 7 7 یا و من

 هلا (ب) هدطخ مسد ٠ ردررحم هرزوا رع ءا

 کیا و درهیلدبا تقد هنقرف هطقن كن ( ى )

 ترابع ندهطق یزاستما تمالع ندنرر - كفرح

 اریشک ی سابتلا هننرکیدکی - یک فورح رکید نالوا

 3 . ردعقاو

 هدهسیع هع دق رات ۲ نالوا راد ه انفارغخ الثم"

 ارکوص«نونالوا) سطین رحم یعدق مان كهايسرحم
 ( ممدااتع ) هععال هکرد موسم هد ( یناتحم یاب

 از تو ناک ناکام ب وار نم

 کیا ارکوص ندنآ (ب) «شل زاب لوا ( ن) هدفرح
 ندنلصا هلتروص وت هلک ۰ شلدا تانا هللا هطق
 یهدنسازا لاتههلا لاتبه ا رظناکو .شدقیخنوتیسب

 . راق نوها قوچ یظفل فیرح
 هن لوا كاته هلا ( ی ) اقاطم هدیسراف "تار هلک

 هلترووص وا هدسرف مدق ناسل نوجما كنا مکح
 کردیا باجیا كملیا لصاح.عالطا هتنیدلوا طوبضم

 ا رک .مدنرضاح لاح كنج رات ملع هدوب

 نالوا بوتکم هلا هسیع فورح ینتغل « لاتيه ۰
ETE۱ ۱ ۰  

 0 دو یا E E راقود كن هلك اعقاو

 اهد لاخا و هدهسیا دراو هدیلوا فرح و معقم

 .ردترابع ندهیطرفرب فرص یس رغوط اهدو . فبعض

 دی راقو .م هدینطخ مسر در اهلک نالوا برقآ هتقبقح

 . ردلایحا یرهلبا ساسلا دل فرح یک زمکیدید

 ۱ :لصا یدمیش « هسیا هل وا :

 حاضت هوا لاسم ,.اکن وب « مدیا یرحت
 ۱ ردكح هد

 ندا ها د رب دار لالهدیآ ۷ دا رتی تفآ

 1 SPY“ ندهوس تر رانوب . كدیا شلتوس
 ۰ را هل ا البتسا ینسهعطق رهللآ ءاروام مدقم

 ران 1 رلمحت ارکوص ندکدشلرب هنو یرهن نوحیج
 راشم ریو نما ( خلتبایو هلتبآ ) هلوحیج بن هلتبسن
 هم وق ندتکلم ۰ ءاروام ندرپ ماو . یدا

 7 ی رثماب تکلعو موقهرزوا ترک | اذ .یدلوا ملع

 یاب ۶ تار ار 3 مو یعاب تکلعاب ؟ود لکد دجتم

 هی ا کز و هتکلم

 ٠ را ۸ يم یایفارفج ( نورب تام ۰

 0 . : هکروید

 را A ۱۳ هرلنوه ق »

 یر ,نوحیج + یررلکدهلبا هست (هلتبآ) كرایناربا
 | هردو دلت كرا اتفا .یدبا رلردبا تماقآ هدنلحا
 , ند هددعتم تابراح رلنو مدهکلی . ردلمتحم

 در زوا او زوا نالوا ا هریک یاراخ

 کک < : ردرللکد

 ۱۳ ۱ یرت شب ندنسهک « هلتبآ » هتشيا

 E ا ین رلهلک تل اتفا « لاته یرلخروم

 !هدننیب یرلفرح(ف«پ؛ب) «یفرح (0) ھ هلیفرح |
 ل : فا« لات هيلع ءان ۾ رد لکد جات هع اضیا قت زا لدابت

 5 هک دخ نب هد هما تیا



 ؛ا یلکشت كنظفل لادنا ند (لاتیه) + نمل

 نوناق و توا . ردقفاوم كب هجنساضتقم یو

 لش هدام یجئر نوجا قعوا رلایه اا 13 ۱

 لاتنآ هلیتعیبط « لاتبه تقو وا هکردیا تانک
 لادنآ هدنقح .یراکرت رفت بآ هسا کک لادنآ ۱

 نیک شا ها عاشو ثداح هل روص و "1

 اپ الهدنآ 2 ندنرلفل ّوم یدالبم ۳

 كرل هکرو دنا برقت هتقیقح قت را .ردندنو | ت

 (ی) یر (هلطابه)و (لامیه) كرابع «یر (لاتپ
 . ردیرا ( لادنآ ) كررت هکردهلبا (اب) لگد هل
 ههاسل ندناسا ۰ شم می ی راهاک ق رف_هطقن

 نئ الش قرهلوا فر

 هنم وق لادا اا هللا هجو زمكیدىد هدب راقو

 رلیلسنازب هدندنو . ید راررو ینا (نآ ٤

 ( ۲ وه).رد ل متم كب کیدتیا ر وهظیراریبعت (نوهقآ
 1 وه كرەلىدىا فک هحردر هدیسراف ظفلت یمه

 (ىه) درملدا فیفخت و ومآ هليم دقت كنفلا اب
 ه (هل) هلتفو هحمحص هکرد یل وا شرک هتنزونا

 (هل)یک ی رلکدرو ین٥ا «یلت بآ» هل وععبح رم هلتلع

 (یبنآ) یهبآ ایو ومآ بآ "ةفاضا هنبرکید مان ك (
 . ردراشقاط هدى رام

 روښد » ردنو حح نعل ¢ ردومآ دور <« «یپآ

 :روبلل وا دارا هدداهشتسا ماقم یس هس آ ةعطق مار

 انا
 دیدب ا س یایرد فرژ یی

 هد « یرصان كنهرف »

 دسر ارد كيدز

 یپآ لآ ما نورد 8

 یہ زکره تسادوبن شرعفاک
 ام کرد (یهام) هدنماقم یتا هدا ال
 كد یهبآ یسهجرت ا رظن هننپدلوا :كود وص, (یام
 ی

 تا وص كنهآ نالوا یراج هدهکرت ةهنسلاو یی

۲۱۵ — 

 همر ندهحانج درک ۰ نوسلوا ش دم هر و راه

 ۲ وههلا یرلما یم او وهآ با هدلاحره نوسلوا
 ندن رکیدیرب هردراو تسانمر < یمسا

ApS۳  

 لادا « لاته هل ءتىل اتفأ نر هنلادیفآ ی دنش
 ردیمسا كم وق نبع

 ءاروام هللا یرللادنآ ینارود هک شیچنکیآ كنهل اسم
 یجتل۲ نڊنلوا كنداليم رصع ىجنشب هدرهلا
 « ندا یک یارجا ردق هنطساوا یدالیم رصع

 تماتكنم وق لادیآ ن لا دوجو تانا هدشرات هک

 ۱ )رب رب ا اوا کا واو
 رصع یا ۲ .آرظنهداحاو تقفاوم ندا قق وب

 ءاروام ااا ھو کید ندقرتش هدنطساوا یدالیم

 ینراتموکح كرهدبا هیلغهنموق لادبا و البتسا یرپلا

 a رم اروم ناسا هاو

 راهدنقوقرش ناسارخهلا كر ی راراید یمظعا مق

 EE مع 19 O GEL امت دام
 نوا ات هللا هظفاحم ین رلهیقالخا تعانم < ی راهب رطف

 ۱۷۷(۰) ردق هنطساوا كندالم رصع برش

 .ادیا تود هدناتسناففا هلروهظ كنلادبآ ناخ دجا

 نگر نا نخ را د ا 0
 یارود هکردنوجما كنون . ردرادعا تا هدلاوح
 لادا . راردنا مظع هدایز كب هراهدنق یرللادنآ

 . رلردیا نفدو لقن هرهشو ینرلهزانج كنساربک
 هل راکرت لادنآ نال یبفل یا رودآربخا «ردقهتفو نقی

 «یرلکدر ومان تل اتفآ كنب رل رات سنا مومعلا لع

 < هللارلرلتیح «كرهدنا کلش ه خم هلی رهلآ ءاروامو

 هلنا هناماس تمو ي صوصخابو هلا هک ماوقا

 تبسانم هدننیب هکرت تما نانلو هدنابراحمو تابسانم
 رم۶ ید اعقاو . یدا شمهلدا 2

 (اناقومیستقالیفواهت) یرصم ندنرافا ۇم قرش یدالیم
 كرل رنارود هده سیا شمرو نما ( الهدیآ ) هرلن و

 کهدننب یرلماب كم وق کیا . EE ندنر وهظ



 رک

 تقد رظن میطلاب ردق هامز نقاب هظفل تسانم

 . یدیا شمهعا توعدو بلج ییهسیاقمو
 نسود نهموو) ندننونارفح هاشم هسنارف

 تاقبقحم .هدنفح رلتملاتفا هدنخ را ۱۸۰۲ ( نترام

 درتلاتفا هدرئار ییدهلا رشن یواح یافقیقدو

 «نوهقا»شعآ تره هرپلا ءاروام ندنرافرط نيج

 : رودبا ناس یغیدلوا زا

 روب ناتسرای اپ هدزاناوا یدالسم رصعیجنتل ۲ ران وه»

 .رل دورو یرغوطهبرغ قرهلوا روبحمهکمع | ككرتیرلربق

 كرزخرح یمسقرب « رلیدلرآ همسق كوي ییآ هدلوب
 ۰ ریدشلر هدنوت یره نوحبح هدنتهچ قرش

 ۰ هن رتک ازت ی یمات تبلاتفا دوخاب نوهقاو

 هرلن و رایلسنا زی ردم هنتاوشخ مدع كش رلعبط

 ناتسکرت « هدنقرش كرزخ رحم . رایدید نوه قآ
 رلردا تماقا هدنو نوحبح « هدشونج كرضاح

 . یدا یرهش ناشخراو یراتفوکج درک سم یا

 هلن راکت هرخالاب « رایدنلو هدنابراخم هلبا رلیناساس
 . « رلیدلوا ج

 هلا یرللادبآ ینارود هدنرئاو نەبوو نس

 . یدیا رویا ثح ندتبسانمرب چیه هدننیب رلتبلاتفا
 هجو ینجهنلوا ثح هدربز « ینمان تبلاتفا تح
 . یدبا رو ربتک ندنسهلک (اتیلاتهب) « هلبا

 «یدتنا ددرت هدن رکفو دیک قوم هنس ى رکي طقف

 يم نکند نسوا اکیا نک «تقبقح .یدشود کش

 مان « ايفا رغج تغل » ینیدلوا شمزاب هک جفا هنتس

 ندنسهبخمرات لاوحا تانسهمطق ناتسناغفا هدنباتک

 هکروید نکیآ ردیا ثحب
 هدقرش ناسارخو « راهدنق) یرلن اغفا برغ »

 رضع یجنشب (ردرلنارود هک رایت اففا نالوا نک اس

 كشداليم رصع یجتتل ۲ ندنلوا فصن كشدالیم
 اعدا مقوم رب مهم هدلاع را < ردق هنطساوا

 «لاتیه كنناسیون هعقو م هک هلطرشوش « ررلبهدیا

 [۳وه)لنسهلخ (ه رتخ ) (OV) 4 0۷9% یخ را

 یبقلا ك راباتازب « (لاتپه) كنبراخروم قرش ضعب
 قومیستقالیفوا» خروم لرصمو تیلاتفاء هدرصع
 موتوت یرلکدتنا هیمست هل رلمای[۱ ] (الهدنآ) كب

 ٩ هسا ندلنصا رب هلا رللادنآ شید یارود ۳۹

 ۳ هللا نارا كلاع ندننرط قرشو لاش هت

 هدنابراع ا نارا
 لالدتسا هدهلتقفا وم كاك رانا - هغ اط وا نانلوب

 نددالیم رصع یجب ز کس نوا هلا هحو ینح هنل وا

 ۳+ تون ندا ذخا ینبقل یارود یر

 , هسا

 هدنصوصخ قیطن كنمان تلاتفا لواهنسی رکی »

 هکز رونحهفارتعا طقف «كداشلوا بهاذ هرکف رب هقشاب

 هدنابوا « یدارغوا هلزازت نمرکفوا هدلاح کیدمیش

 9 ..« یدلوا لصاح رله مش كوس

 اتو هدلا نوجا كعا مک الت اکو طق
 لاوحا تك. رللادنآ یارود , ردصقا زونه هب رات

 هلیقح یرلناتساد ۰ یثالوقنم نالوا دناع هنیرلهیضام
 ونوتداقرج اهد هصالخ ءرتسیا كمهلبا قیقدتو عج

 نیسلسهدما لاک ا یتسهفیظو یخ رات دیقنت هکمزال

 WER كنم رللا دیآ ناففا هدهحاسلاناتسب

 هدهسپا ییدهلبا بعشت ندنلسن كناذ رب
 . رددیعل تب

 رج نالوا صوصخ هنسهنس ۱۸۸۳ ۰ هدر

 ندن رلخ راب ليج دق كفل وم مای (تخیش)هدهس ۳۳

 هد هقو وم تامولعم کیدەلا داراو ىج راه راتیلتفا

 و لهدا هصالخ یلآ هحور ندهمرتی ین

 اا 60۰۰ ۲۰۲ ):یخیرات رعنا د

 هدنمان - (ددیمطقم كنسهلک(وتلیاتهب) هک (انهب) ايو
 راتو . رلردبا تحب ندنفیدلوا نوکسم هلبا قلخرب
 وق (یج هو ) نالوا نک اس مدقم اهد هدهعطقوآ

 ۰ ردلکد

 ده دهد رصع ید [۱]

 ا ی e EE 1 ا



nsسنازیب « "ناملسم « هل رخزوم قرش شم  
 ینمان نوه قآ ۰ تیلاتفا « هلطابه لاتپه كنب تام |

IT ۳همست «۱ وه» ايو «ایه» كرللتح « موق  

 ۲ رلیدمآ یک. اس هدنسهعطق رت « ددتما یرلکد 1 ۱

 ارظن هتامولعم نالوا طوبضم هدن خب رات نيچ »

 هحخ راب و قالخآ <« تراش و لصا كر «وتلاتب

 . ردقوت یاسأنم RE هلا «رچهتو

 رد یس هص وصخ هبعشرب كرل (سچ) «یوف آوه» 3

 ی ۱۲ دال یوا یو ك( نەك منو

 « وت ییا نه» یرارادمکح , ییعی یرلناخ (یسهنس

 . ردحرصم ینیدنل وآ

 جردنم ید هد ( ییدولقسنا نیج) نانآ وام

 «اب هب» یاب یرادنکح لب ع E "وه هک

 .رلیدر وما هلن اع هتموکح یاقعا كرلن و و ید

 3 لیا - ابه» ینتموکح | وههدیرلخم رام كل رلو هح 1

 هدهدنم را ( یەو ) . رلردنا EE هلمسا €

 ۳ ردط ویضم .هلب :

 امدقن نمی ) ردندنفرع رهو لوس ر 8
 . (رلیدبا نک اس هدهعطق یر دار ابج هو

 ةبعش رب كرل « هجوئاق » رلاتهب هکر رد . هدیا

 0 ] .TEE ڭى روش ًام دق . ردیسهعرفت

 رلي دنا نک اسهدکلامنالوا ناک هدن وج ك(ناش

 دارهک ندنبرغ ك( ناطخ)و «رلیدهلما ترش نداروب
 كنب وصان ھام ءى رقم كاتس راس

 ۱۲۷۸۰ نەناغا رناش 4

 . < رل

 هدننیب زل وه یرغوظا هنا وا گر صم بز
 ادا رلکر هلا هدافت ياندا ندا رو ت

 یناروطاریبا تیلاسفاو + ریدتیا طبخ یتعوک |
 قللا رقییآ هدن رل هطخ ناتسراخطو هرتخمم ۰ ندن

 ۱ یا

 یرلکر هل دوخاب یموق لادا س خراب وا

 كنبح ًاع دق قرهلوا بعشنم ندرایا قرع اساسا |

 3 : LE تک ۹ ۱
 ۱۳ و 1 3 .eT ۳1 Baa” E N او 1

 ۲ CT E ۲8 ۰ 5 1 ۱ و تا ۰ ا ۰ ف ت ۷ E ۲ 1 ر

 “` E ی اا: وع ھما کک بم طب ہت کک ےک < را ےک یو فق ۳5 ۳۰۰۳ ا دس : ةه. ةا

۳ ۳5 ۳ 
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 ذاخما هدندعب خسرف ۰

 سی و ٤

 هدنلنا وا دا صع یج درد نکیآ مک اب هدنرلف رط لاهش

 تره یرغوط هبرغ كرەدبا كرت یاکلا یرلقدن و

 یرغوط هنطساوا یدالىم رصء یجنشبو « رابعا

 ردراشمشلرب هدنسهعطق رهلاءاروام ت واک

 , ردراو هدرلنرو دا ( تیلاتف ) هرلتیلاتفا

 یدناو كراتلاتفا هدنریترت نامز بیس اکو

 كم طقف . شعا رلیدوج نام ناشی ندیک هتکلم

 . ردشلک اب

 یم هفت اط (یچ - هنو ) نده رانا ما هن یرانو

 ۱۱۹ نداسبع دالبم رنو . ردیلمامردشپراق هلا

 ابا نک راک کی هتک

 عی رل ( ات )هل رل ( یجهثوب ) هکردشقبا قتقحت

 . ردتما ررب یر یر رللادنآ

A E O ES 
 ه(هلطاهدالب) رهلاءاروام « رای دلک هناتسکرت ندنفرط

 لیدلوا لخاد هدنسیدالیم مرا ۲ ۵ .قج مآ [۱]

 «يدبارلر د [۲] « وت - لیا هته » هنن را زا دمکح

 یار یرللکدتا تحم ك ( بوقور ) و ( امزوق)

 نلیروک هدهبدنه تاکوکح هنب . ردرلنو رل ( نوه
 < یرل < ایه > كرات . ردرلنوا هدر (

 « یرلتیلاتفا كرابلسنازب « یرل ( هلت ) كرللوفا وم

 ك راکرت « یرلطبه و لاتپه « كرلبرع « كرام
 ی رع هلا یر نوحبح "ال ام . ردیشرب یرللادنآ

 هدننیبرللادبآ هلبا رلیلناریا یرلیاچ كرتآو « ناجرج
 الوا تسانم یهدننب تاود ییآ و . یدا 2

aفراعلا طب » .ردبا ءدب ندنسیدالسم ۸م رام » 

 9 اجر ۰

 یچنشب كال رلتل اتفا هرزوا ینیدلوا روک ذم هد

 هدناسانم هددلبا رسا ا و - هه هی

 ۰ ردهلط انه دالر رهلاءاروام ۱1

 اهب ) نما تبلاتفا یرلناّوم !وروا ضب [۲]

 لصا ؛ردلکد یرغوط هدهسرازدیا ذخا ند.( وتلیا
 0 یبد) وا غ رص هدي راق و یسقمقح



 جا

 هذن را رات ٤٣۰ عل ايو ید راشعلو

 تل ود نکل ۰ رلیدتبا موم هن رزوا نارا رالادنا

 ی1 سماخرو ۲ ما رهم ییا هک هساساس ةسارا

 یک ییدهتسیا هللارالادبا «یدتبا داچود هب هبلکت ع زه

 لئات 2 رلساربا هده رام و . یددلبا دقع هدهاعمر

 هن رزوا نوحبج نوجا یراک ذن ةمادا كرفظ تي دلوا

 تبسانمو .(یسودرفو یربط) یدنلوا درک نوتسر

 ی پنا ارا ماد هاو واسم کھ رح

 یالصفت كل راغو ° یدلدنا لاخذایرض هکسآدیلقت
 O هل وش هدرلځګ رات ضعب

 هلمسا م ك رل مج رلتیلاتفا هدنج وتت ےس ر كر وک مانرهب

 هدنراوج (ذمرت) كرهديا باسح یی رلقج هنل و ا

 چر AA یهدفرط وا دار هک و رشت

 رب قافوا تیاغ ییدلس هناللوط روک ماره . راما

 ررلتیل اتفایو ندنکیدتنا تکحهناجابرذ۲ هللا ودرا

 بول یتشاب انداعیروک

 تیل اتفاهدلو و تح و رلشع |ض رفر وچ اق ی رغ وطەن یغاشآ

 یاربانوس هدوا . یدراشمرو تامولعم هنیرادمکح

 هفارطا ینسودرا قرهاص تصرف یو نوجما البتببا

 . یدتیغاط هدنروص رب زسماظن

 ینلحاس رزخ یرغوط هدنرد اعاد روک ماچ

 ۳ یرلکروت ۰ بورک همزراوخ

 هدلاح اف نیزسقفارب نادیم هفعالبوط ندنفیدصاب

 ار هدایز ندتکر حرب هنملع,

 هللا بقع

 هابسهنعنعهدنسهمانهش ینهعقوو یسودرف . یدلیآمزهنم

 ندحیلقء شمردلوا مار یلارق تیلاتفا . ردیا ۳3

oe rs۳و مقر  
 ظنت هدهاعم رب راد هنسلوا دودح EE را مسام

 ندرلتل اتفا ك رام ربا رب هلتس رفظم وش ال ین کیدلدا

 . روبلشالک ۲ ینیدقروق

 دز نلک هرادتقا مقوم هدنسههنس 4 ۵۷ كدالىم

 راد هنن ر وهظ هعقورب هدنتنسازآ رلتل اتفا هلا درح

 . ردقو رخرب هدرلخ راب یر هدشافو درحدزب

 . یدقار هزعه

 دنا 3 زورف لغوا كدرحدز کس تدمر

Teو . یدهلا احتلا هندزن دل شیناغاق  

 ندزمره یرادنکح یناساس هلا یتواعم

 : . ۍدشا طیضو عزت

 ردا دع هلسو هرح یو هرخ الاب زورف

 a هدنسهعش كىرح .یدلآ برح نالعآ هرلو

 ۶:۷۵ ) 2ا طبض یناقلاط « یدلوا باغ
 یدنلواهلاصمكرهلسک دودحرارکت هنبرزوا كلون

 یدلریو رارف هبرخ هنب ارکوص لس نوا طقف
 . رلیدلغاط كرهرتسوک یزو قلن وغزو رات اتفا

 ا رب ۵ رای دل ط هنامروا رب لجاغآ كسکو قاط

 1 :وط یرلعقوم قح هل و هدنماقم رادمد هرلن و

 9 یدالشا هک ط ريا هدرب لکل و زوریف

 ا ۲ هدهتسیدنک « "رلیدالک ۲ یکلبت

 2 بوت ی (یسوا ]تکی دزد و 4 (نونهز) روطارع |

 راک انوا مرگ a یدروط زورف . رای دل |

 وا شع وط یرازاغو رلتللاتفا طقف . یدالوط

 با .یدقو هراحهقشاندمىلس ندن رلق

 مد ناما لر هکوج زد ا ارو

e 
 دنلوب صالخ ةراح نوحا عمو یدنک هقشب

 او وا .یدریدلس-هرلناغم ینیلکنوب زوریف .یدلیوس

 ۱ : رلیدلیوس یغیدم وا یرلکحهد رب نوجا نع

 : دمتشذرز a شک وح زد هدنسهحرد دعت

 روا قلوا. هراجرب اکو ندنغیدلوا صو خم هنن وک

 ک هنکوا كرادکح نکرافیچ شن وک نیلحابص
 ءا دىت هشنوک هسیا هدتققح اكوا هدز وس

 او لتا اتقا. یدیاب هلو زوریف . رلیدرو

 ورف . رلیدریویلاص یرلم قرهنانیا هبهیهذم
 یرلقدلآ ربخ یو رلتلاتفا . یدزو ین دهع

 ف هتبرزوا یرهریدزاق یدیکرب کج هک درام

 دهننای رلیدتروا قاربوط هنتسوا اهد « رلیدیوق
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 یهماندهع "یتیدلاضما كژورف هنلا قرار راز
E4  

 هزرفم ر هنسیشراف تیتشو را نارا رو ۱

 رایدتنا تم یرلتو واشار ا : ی دردنوک ورا ۱

 ریناربا . اینک هتبهاکر زق كره ندفارطرب وا |
 نیک زاد لوط نک را شب دش ود ه وصون قرەنادلا " 1

 . یدلوا فلت یغوج رب «رایدلوط هقدنخ تهمت

GDیدلدغاط هدیسودرا نازنا  . 

 نا فک کیا لغوا ا كزوريف

 هدهع نایدآ , دقع هلیسهطسا و كننابز رض طسبو هنر 1

 ندهمان دهعوب یاربا نابزوسالا کشت .یدخالا تاغ | 3

 هللا ودرا رب كلشي كس زوق نوفا قاد

 هلتداقح هرلتاوه  هدنل وصوا ه 097 ئدرک هناسارخ"

 و زاونشوخ ید ر لرلتی فا ۰ یدزان ؛دغاکرب وا

 (؟زورف ) ناسروط هدن دهع به یبس درک الف ۱

 راک یول قاز. ISE اوج یل
 یسهرا . یدنازاق یه زاح ییدتا هلا رلتلاتفا 1

 یراتسینغیرلقدل ۲ ندنرایدنک كرابنارآزاتیلاتقا ین وک
 ی(دابق) نانلو ریسآ هدنرلدزن هاطرش تام و یرک

 )م | نر ی دعوا یک راکج هدیا ملت ۱

 ءاروام یدمهدآ هظقاح یتعقوم نامز کوج "داق ۱

gUیدل۲ ىت ژىقكنىرب ندنشناضا كروت لزهدیک هر . 

 کرو . یدغ وط ناور شو ورسخ روید :ندنوآ

 كس زوو هم راح را ییدتسا هلرالاموز ی خدا

 دن راد هد دراي دز هری یک

 هدایژآ قیص نامز ینیدقچ ا ن ورخ

 SIGE EF هدهسروساد یلاخنیچ یسودرف . .یداوا "

 تاغا مارا ا نارا نالوا لش هدایزاهت ال
 سالف هدنسارا یفتم ا و .یدلوا كا

 نسیچلیا نجوج یح ؛ رایدشارغوا قوچت نوجا
 هنا وح ,( تک ) ىرلتنل اتفا «ناخ . رلیدتب اهدمادعا

 هضرب . یادلوا توک یرللارق ( ۵۳۲ ) ؛یدزوت"

 س پت تس
 .ریشیولو«زایدتا باا رادمکع رب لآ :(شیناغاق)

 هدانز كناخ « ناور شول

 یفیدلوا ندنناباجما یعفنم یدنک یساعازاق رادتقا
 ک٤۶ ناک ای درد لا کشف یدنکیلت

 ناور داو « یدلرو رارق هحلص تباہ . ید

 . یدلکح هرفشاک هدناخ « یدل ی زىق كناخ

 قرش هنرب راتبلاقا قتزا ارکوص ندخرات و
 .یدلوازاعلوا ثم ند ر ] ندن راقدلوا مق ی راکروت

 مرا ٥٥٩ ینتموکح لادا یهدرپلا ءاروام

 یرادیکع* كر . رایدتنأ وم راکرت هدنسیدالبم

 ۹ ران دتسیا هناعا ندناو

 هدنرا

 -زلخرومبرع ۰ رارید هد(ناقوم) .یدیا (نکسس)

 ی (سالوریزلیس) ككنبرلفل ومسنا زیب «یس(وجنس) كني
 اف لات لات وام نارو ورخ کرد
 او راج ییا کرم 7 كا ها ااا ج لاا
 وا ) هدن رلخ رات نيج « رفتاش هد یبودرف « زرا وع

 هکرونولوروک «.رد (سوانح) هدیدوعسم ۰ (یهوا
 راد فلتخم ردق هن هبخ را تام UR نالا

 قدفوا قرفتم یم رگ لا دنا لا اوا
 هنن راف رط قرش ناسارخ یمظعاےسق كرالادبآ ارکوص

 یجب زکسنوا"هکردرلشع | نطوت هدزلاروا هللا تره
 یهللادیآ"تا ود هدناتست انفا" یرغوط هظساوا ك راع

 رثکرت-رلنالاق هدرهلا ءا روام . ردرلنو ندیا لیکشت

 هدنرلف رطقرش كرزخ رحم ننالاگرهدیا جازتما ها

 هه هدکعا 1 0 ناکرت

 ۰ راردهدقمادخب

 یتیر كرللادبا هدنیدالم مرا ۱۷۷ --

 ۲ تر تلود ر کی" هدی اعضا اففآ نا دا ناو

 ۱ . ردشمللبا

 نا را ناخ دجا نالوا ید كنسهفاط لاد |

 .."یدنآ " ندنرلرادرس كهاش ر ردا ندنرلرادمکح

 هدنشبذالبم می رات ۱۷ ۷ ۰ هدننافو كهاش ي

 یس هغ اط بيرق هنویلمر «كرهدنا لالقتسا یاول مفر



 « نالو هدنتنمبات نارا تقووا ¿ ایی یفلح

 جا هدراهدبق ۰ یدتنبا تموکح نالعا هدناتسناغفا
a۱  

 ( نارودلارد ) هناخ دما

 هن ات ىن اغفا نوجا یی دلبر و یقل « نارود ريما »

 یللادنآ هرک وص ندنکشت كن هلادنآ تلودو ندالتسا

 . ردشند (یارد) دوخاب (ینارود) هتسهفاط

 تلود هدیاتشن اظفا یس رات تیما 2 راسارود

 لوح ردق هتفووا . رذبا ءد ندنلیکشت ,كنهلآدنآ
 .ریلیدبا نظ رلخمهمهدیا دوی ت ابا, هد را ةي راز
 كدالیم هاهجو زمکیدهلا لصف  هدیراقوت رنو طقف.

 مقومرب مهم ةدنح راب 91 هدنرلرصع یینتلاو جنش.

 : ردندنل اسنا كرالادنا ندنا لاغشلب

 < هلايو وللا كرلیدنه « ان« كن رلخروم نيڃ

 تیلاتفا كنمراررحم سنازنب « لاتیه كشیرلفلوم مج
 یرلکدید هلطایه كنيراسیو خیرات برع « ییادیا ایو
 دل رللادنا هدلاح ییدتا قق یرلقدلوا ندنتما كرت

 باج ا قلوا ۍرلخځ رات هدمدقم ندنسهتس ۷

 قرهلل 1 ندنننکرت

 . ردیآ.

 هدننامزیراشتاكمالسا نیبمنید هنررافرطناسارخ

 رهظم :رارب لبا هکر تفئاوط راس کهورلادوا
 . ردراخلوا . مالسا فرش

 هنمالوصهاب . (ندنادلنا بآ .اف) .مسا <
 |... یبهغوق.دوص لک زوس .نصوصخ

 ۔هغوق هاب || . رک | . لحم نانالبوط وص هدرارق

 || .گهزوس .وروب یلکیل هدنالبقاط هنکیزما كنترل
 كهردشتیلاانو تاناوح زک دایو وص يل اط هدنجا

 لا 1

 || .ضوحو باق نانلوا ذاخنا هرزوا كا تئارحو
 دل رافتتوموقول || هناثم .هتیک ینیدنالب وط كلوب هدندب

 . یسهنزخ وص طاتحا نالوا هدنربار

 لغ هلا (با) یسداف هنسانعم وص نادنآ --.

 . ردهکر  ,شفلوا لیکشت ند (ناد). نالوا, ننادا

 2 بانه پانچ هر
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 وب هتشبا . دولوا كعد یلوص ۰ للحم و ص هخروت

aٍنکیرب وص «نانوق وص « ناناللوط وص  

 هکردنوجما كنون هن ؛ رسد نادنآ هدسراف هرلز

 نادبآ «هبسیکو هفرظ یفیدنالپبوط كيوص هدندب
 ) نک هدرلرب دوقوچو هبکنا هدرلربق یک ییدنبد
 ۳ ۰ هلبدیا ریبت نادنآ فک ءردکرک | ۰ هراو
 7 (موراوقا ) كرلکنرف هد ( فراعلا طيح یی )
 کات ؛ا رحو هکمرب دشیتب تاعابنو تانا وبح یرلکدید

 ق دب له زخوص كفيتوم وقولو هراباق نالوا صوصخ

 عع هدنجآ هدرلوب هکنوچ ۰ كديد نادنآ اسا
 .ردلکد یثرب هقشب ندلحم رر « ندناق رر ناروط

 لحنالوا یولدم نوچ ا كملي لا می یریعت نادنآ

 : ردطورخم یسامروط یقوح 7 تك وص هدباق ايو

 هده اتم ءروبملسد نادنا هل وص ناقا بویمروط

 كانك هدرریدغو درک ا ؛روروط تدم رب وص

 هدنهجو كنساملوا قالطا هنسهغوق ناوحاب . رددلب ون

 . ردلامارآ هدتسانموا هنس

 مقاط انها ی
 i 2 E مک - نادنا

 تئارح «رلیری دشت یانو « یاناوح زکد ایو وص

 ۲ ۰ گنربدشیپ تان ابو ناوج «رنادیآ . یلدا
  صوصخ كاتا و هنناناوح زکد ابو وص لیتاط
 1 ریلیدبا اعا هدنښرو لکش فلتخم هروک هنفیدلوآ

 دهن تالا هدرآهناخ رنک ۳ ردراو یرلعو ددعم

 ! «ندرلباقروللب كچ وک نان وقهنب رزوا هصامقرهلوادودعم

 ؟یابم نبر وکی رله و ءهدن رل هچغب تاب «هدنس هز وم سراپ
 یلحاوساپوروآ .ردرا و رلنآدنآ ردق هج راو هب هعسا و

 هراوواروب ال تایاوبح نالوا شلدا اشنا هدنو

 . رددوجوم رانادیآ هدنسهلج كنب رل

 .E ندندعم ه دنلکش دنلکش هناوطسا . تابنهم -

 هزادا وص روم وتو هکردجت رهص كويب رب
 ۰ ردكعد نر رب ابداع صاوصخ کا



E 
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 - زخم ا E تای ا یی قارا 0

 . رزرو دا هجرت هل نادا هکر :

~~ ۹ 

 نود .دیا د وخاب ردنا هد هاوي رظاسا هو ا

 كل ۲ را وق :تدس هد. ی )

 (دمود) اظ ههبرطاساتایاور .رد یا دقرآ حالم

 رلقارصق ید 1 عدول هنسيدند ؟ نکیا ردک 8 3

 كن ۲ لوکںھ ِ و . رد شخ ,« نشا هچ زا ن دق
 . شلبا. ان نسەدلب ردا 8

 دالرم 9 یا ساک هدن رزوا یصس داب وص ۳

 نسو سچ و ال E و باک ان یا لد

 یر هش و 9 اک اب یدا نن لوا ۳ ندنف زط

 | ک وص رصع زب لطف < رلیدشآ ت رخ نا

 راک ن دفا رل ( نم ) نالوادورادم نو او

 هدنسهرادا هسنا ۸ تم وکح تب « رسا یادت 9

 هنت رح  بقاعتم ین رله راحت ایدم" خنک نىنا

 طق . یدتا بیک تورا قوحو « یدلوآ لا

 یدل ١ بیر هتندنفرظ«كرل (لاسرت ) هد ۷ ۳

 رار رلکن و

 یرلهآ رخ خار یدتا می ر اق هباطسو ۹

 ۰ یدمهنقل اق قارآ هک وص ندنووآ ح

 وصهرق €

 ین وتس قو وح هکر لی دما هدهاشم هدن زا وع یمهنارق

 وا : رادبف رحم ند ا ( نالوا تاس |

 ( ارتسو اوب ) ناک ہد رق یم

 شارو مانتو نوجا کیا

 هلاحر ضعب ر ومشد كب هد دق نو رقیسهدالب ردیآ ا

 ردشلوا سر طقس

 ( بسول ) یداتسا هدنکلب «( قراسقان | ) یذب

 تانک اتم هد رف ءازحا هدهمنانوت تیک #2 اوب

 هلن تب رق وهدد فوساف

 هو

 . رذ یمسا كء دق ر غتر یی ردا 9 9

 . بس ۷ 6 بس

 خوو (.ساروغاور ) یئاط فس - ردم رسوم 8 ضعب .ریاب رب و 0 رو هوا: وص ا

 ۱ 2 ردیردآ تانک ( هتافالم )

 ھه هدامو ) ینرعم تانسهکسودسآ ا اک

 ( تعجام 3 0

 8 ندتسد هلا بآ ۱59 یا ااا
 ارجا هلا وص . ( هنسانعم یوص ۱

 هروک هب هلت ناب دا هکر د تراهط ولرد 3 نلیدا

 هاتف نوح عا ترقام ههند یاشاتدپ
 ۱9 یو ما یخ فام لات ی او شوا
 ۰ ریش 1 یدوم * یتسدا یسوم ردتدأع

 نان ول ارحا هرزوآ . تعی وش تو هدننند مالسا ||

ET gt SS 

 ی :. تحاح یاضق || . وضو

 نیم ار ام قو م هش هدمتسدبآ 3 لاعما سس

 هم دکر ےیل ت كمر تسدپآ
 زاصاب هر زستسدبآ .مدرویتسدنآ اک انس :كماحالصا

 29۶ ی زاع همامآ زستسدیا .ردروتمو اسا كب ےک
 دن لا تسسا ها تاشو بس

 ھل ۳جایاهصوضخع ق افا نالوا

 ما لمطمو

Eتحاح ۹ = یقمزو تتسدیآ ۰ كما  

 „كا
 ا وب راو یتسدبآ تک "كم )هزات تمد

 ء وضو دب دم یك ی

 ا ما تا نان :تسلدمآ ..ب دلم
 هلا یسهطساو لا هنن ید اضعا راس بولوا لصا

 ان وا لا هل | وص هدنلعف تراهط وو « نردغبدن اقس

 هر هلب رب دسشل رب لاو وص هلبا هقالعر یعیط ندنفبد

 تسدآ . ردشخد تسدیآ هلعف و )هلا ربع یمداف

 هبا وص یاضعا ضعب ر اسو: لآ

 ما ارکوص,ندقداوا مسا هنلاح كملبا رییطتو تمون

 تسدنآ هدعوص  یفیدنا وا. رهط و لسغ كنااضعا

 هده عا . ردتداع رب یعیبط هجا یساملوا یقالطا

 ِتسا یک ییدنید ءوضو هام كواو هتسدیآ

 ۱۵ — ل

 2 کر مگ ریمح)
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 وضو هلبحتف كواو ندهدام نبع هن هده وص قجهلآ

 هدسوماق « تئاضو هدنیع .GEE رولدبا رییعت

 هکردهنسانعم تفاطلو نسح هلهجو یفیدنلوا فرمت

 . ردترابع ندقلوا هزک ایو كاب « نشورو لزوک

 یرلانعم تغفل تئاضو هللا ییعرش حالطصا ءوضو

 ءوضو هسیا رولوا كحهلدبا هظحالم یغیدلوا یثرب

 رب شلدیا حالطصا هروک هنسهجیتن كتسدبآ یږیبعت
 . ریلیروک یفیدلوا همست هجو
 ءوضو نالوا هنسانعم وص فا تسدیا ا

 یجتف وا و هدلاح و

 كعد وص كح هدیآ نشورو سهاطو كاب هدیسهلک

 ندنسانعم تراهطو كلک اب هنوص تسدا . رولوا

 ۲ ردشلروک ةدهدرلن اسل هقشب كمربو سا قر

 هح زنا رفنالوا لمعتسم هدماقموا هلتفاضاهرالامورالثم

 یدالراپ + وص یجییلزیت یریبت ( لارتسواقا )
 تراهط هللا وص اعقاو . رردک 1 ینرلاتعم وص

 . ردراو موزلهدننی تئاضوو

 عام رب ندیآ كاب ینعی ربطم هدنایدا نوتب وص
 تراهطنالوا لصاح هللا وصو «شلدا لوبق هلدتفص

 تققح . ردشهلوا داخلا هلبسو 4به ونعم تراهط هند

 بلق هلبا یدک اپ ندب یک ینیدلوا هدامرب رهطم وص
 . رددوح وم تمزالمو تسانمر .Na هدننب یلک اب

 ضمب هدهفلتم بهاذم یسارحا تداهط هلا وص

 ندیدانعو شهلوا دانا طرش هنسا رحا كنهن دلامعا

 ۲ ردشلد | دع

 كمل دا لایعتسا زای هر وک هنایدا ضعإ هن

 هدرلعیام شعلواراضحتسا هلمسا ص ضعب ید هرزوا

 وص یراکدد ( لارتسواۆا ) كرالامور

 ندرلوص لبیقو هتشيا یراکرزابم ءام كران ایتسرخ هلا
 ۰ رددودعم

 . ردراو

 ناثل وا ارحا هلا یسهطساو وص هدهفلتخحم نایدا

 هلتروصیکیا قرهلوا ندهنددعاوق ینعی تراهطعونو

 ندنساضعا كند دوخای هلن رط شد اي :رلیدا ارحا

 وی ایتسرخ هایش رطتسدبآ نعي یتمو ینجاقرب ایوینرب

 ۰ . ردقاب ییداع ریهطت هلل وصا هع رس ینعی شر

 كنب رابه ذمقرش ین داعتسدنآ -نایدا راه,

 برق همادخ دصقم یهدنو .

 كجا ترشابم ههند لامعا ضب « نوجا كعا

 هیجراخ خاسوا « ردقلو رهاطو فیظن نوجا

 ارجا تروص . ردشالا یربت ندهینطاب سانداو

 رددوحوم هدنسهلج

۹ 

 . ردا لدت هبهذم ندبهذم

 لو زوکوا تسدا نان وادع رو هكا هدنن دیسوحم

 ۶ رکن دسدقم هدهدننبآ دنه. یدیا رلیدا ارحا هلبا

 ۳ یدا تراهط ةمساو ر هلاق ندیکسا لو كکسا
 اا لغ هلا وص ارکوص رارب ناناقس هلا لو

 8 ۲ لو تالا وض هکنوچ . ید
 تامدا رب «نااتوقوط هکبوکرب شلوا الثم . یدا زئاح

 هنرزوا كمدا وا ناطیش ندا لولح هندوجو
 و قح ؛رلیداهدنداقتعا رونل وا مند لک شروص

 بوایکح لصن ندنندب ناسنا كناطیش هلا هراچ

 ةرلردیا ر وصن هدنروص ر یلفا رطا تب یقغیدقح

 بلک هغالوت نده ناطیش هک دکد وص هندی ایوک

 ندقالوق الوا هکه لب وش :شعا راک زج نداروو

 .ESS < هزوهوا لوص | ا هزوموا غاص

 ندنفمراپ شاب كعغایا لوص تیاهن « رارجصه هقرا و

 ندا لولح هند .

 قوت دالا ارجاردقه هجنقبج هنجداخ كند ناطیش
 یحیی: . رد شادی |لیصفت ورم. رهن راب اتک ت اکر حو

 ۰ رو دیا ریهطت هدندن اطیش ید

 «لکد هدامر رهطم زکلاب « هدنادارتک | “وص

 ادع ؛ردتمالع ر یلتیصاخ هدنوجمآ هساحورتراهط

 هطساو ر كحهدبا ریهطت یحور ؛ردیلاحور ملط ر

 ندناطیش یلدب هدوص رایسوح هتشيا . ردتمالس

 (دیوورد ) يک یرلتدلوب تیصاخ رب كج هدیا ریهطن
 یامیشیراس كن درب م دق هدایوروآ نانلوا هست

 شا رالریف هنجراخ ندب ریلیریص

 اا



 تراهط ریل اموزکسا كلذك .یدیآ را ردنا هعفادم هلن ا وص 1

 . یدنارلرلیا لامعتسا (لارتسول وا ) هدننيض هب ونعم

 نوجا هب ونعم تراهط هدکراسم ءام ك راد انتتش رس

 هددنه هدزعامز .ردوصر شمع وقواو شال /

 لوا نددمرک هدیعهرظالوا هدنهذم (ادو) هدتیوآ

 وو « رارریدرس وص هشرلرزوا ندنفرط رازایاپ |

 . رارولوا شریک یهاطو كاپ هدبعمایوک هلتروص
 : خرما هدهدننیآ یوسوم ند شنا

 نوسنللو هاسو هدنهذم یدوم : هک لب وش

 .رولوا مزال شیت لوا ندکعو ندندابع نوساملو

 ید هيت لاوحا هقشاب ندنو . ردقلعم موزا و

 . رددودعم ندلااسوو بایسا ندیا اضتقا تسلا

 ندماجایو ندالخ «ینیدقلاق ندقات بونایوا ندوه وا

 «یغیدلن وق وطلب ا لا هرم ایا «یکیدایسک قان رط ین دلقیچ
 یسازنک طوس ها تا یم ییدلوزوح قیراج |

 < ینیدنالقو هلهک هدربشاچ : ییدلدا سام هتيم

 < یفیدل 4 شاق شاب « یغیدلن وق وط لا هن ولر تروع

 شارت  اص «کیدلدباعاج «ینیدلر دل آ ناق ندزوموا

 . رولوا مزال تسدیا هرلیدوم تقو ینیدنل وا ۱

 یرالوقولا كل ندنجوا كرلقراپقسدآ یدوهم
 . ردتر ابع ندقماقس هللا وص

 هل | هش د مسام هدنتسدآ یدو هکرولیروک

 . ردجزتمو ستام هح ریبادټ

 دهها تدا . ۱ شه وا ل

 رابتعاو 9 < ردهلیسو هنالص هکن وچ : ردهرغل

 ء رده رومأم هلأ
 اشف هاتسو هل | باغ , ردهبأاغ زام «هلسو تا ۱

 یرتآ اسو روا چ هلل را تعا یرلققح هدجراخ |

 : رولوا لعف رر یر
 هد اغ لکلدیا اداهلبسو نالوا هب رود ام هدلوا مسق

 هب روم اه. رد سکملاب صا دشا مست «رولوا شلدا ادا

 .زالوا شل دیا ادا ەدە اق لکا دیا ادا های سو نالوا

 ندزاع هلبرابتعا یرلقتحت هدج راخ . ردندینان مسق تس

Senی  

 ادا زاع رکددنا ادا تل لغ ءاتب . ردلعفر یر

 :رونلوا ادا هللالعفرب یرتا زام هکلب زالوا شلدا

 بوجوطوقسو رولوا بجا وهلا ةالصبوجو تسدیآ

 . رولوا طقاس ییوجو كتسدیآ هللا ةالص

 هللسو هتالص بولوا دوصقم هاذ سف 3

 لصنیعرش صا نالوا دراو هدنقح ءالص ندنفیدلوا

 که دنقح تسدا هسیا (دبقم هللا تقور) تقوم صا

 . ردتقوم سا هلوا هدیعرش سا

 هلا مسوم بوجو لصن هللا تقو لوخد ةالص

 هلب وا هللا تقو لوخد هدتسدآ هسیا رولوا بجاو

 . رولوا بجاو هللا مسوم بوجو

 قضم بوحو لصن نامز ینیدلاراط تقو «ةالص

 a تل هی یوا از
 [۱] رولوا بحاو هللا قیضم بوجو

 زاجم ًارظن هبانع ینیدنلوا مو تسدبآ . ۳

 . ردهعرش تقنقحو ی وهل

 هردکعد«ییوصلا»یسانعم ةفل : زدیوغل زامتسدبآ

 لافان عراش ارز :ردهبعرش تققح تسدآ
 : ردنغا عضو هب هص وصخ

 یشاب « قماقب یرللاو یزرب : هصوصخ لاعفا
 . قماقس یرلقایآ و كنا حسم

 هکن وج . ردك: یظفل ءوضو او تسدا . 1

 هزار ها, او لات سهل قات تل و شو

 هرزوا یغیدلوا مولع» هسیا یسانعم كتسدبآ .«تفاطن»

 ءوضواو تسدنا هل رابتعا یوغل یانعم . رد«ین وصلا»

 ینعمییدتا دصقكعراش عمو هدهیا قون افخ هدنظفل

 «عسومتقو هتقو نالوا دياز ندبجاورادقم [۱ ]

 زید قضم تقو هتفو نالوا یواسم هحاو رادقم
 بوحوةالص ردقضم ناضمرمایا < مسوةالص تو

 ؛ ردجاو هللا قیفم بوجو موص <« هللا عسوم
 صا هکلب ردلکد هرومام هلا تقوم سا تاکز

 تمد : بوحو . ردحاو و هنر وام هلا قلطم

 . ريناد هنل اغتشآ هلا یشر كفلکم



 ےک ۳۹۳ ےک

 ییدتبا دصق كعراش .: ردلکذ رد رهطم ۳9 هص وصخ ن اعفا نعم
 دونلوا ؛ملاردا لا یاس كعراش یتجنا ردهروک. ذم
 انعم ییدتبا دصق كعرانش هلن لم اتو رظن  هميقوب

 . ردقو لو رب نوجا كاردا

 . ردنق وتم هن اس ندنف رظ (هلاتس هغیص لعاف مسا )لک تال

 یانعم ییدنا دصق عراش نالوا لج هدص وصخو

 لمج ندنفیداوا ٠ف اش نايس ییاس و كل . ةیالا
 تسالا 1 . روا وا رشق 6 رول وا شملت ر وق. ندلامجا

 : رویا نایب هلبا هلیلج صوضن

 ندنسیدنک قترا هج ولوا رسفم نایلادعب ءوضو ابو

 ۱ . رولوا مفترم یلایحا لیو ات
 هلا ماا هدیاونلا و یم . ۱ کای فالخ ۱
 هدلاح ینیدهلوت جا ءاتتحا هوصو یفیدلوا لصاح ناکما

 وص کف ددهللع ممم ییوجو كنراهط هللا وص

 رات واب شی را ها ءا را ون تک یخ
 ضعب ضه هروک هیدنلوا هب اکح قرهلوا ردات تب

 < رویدنآ منم ین کن آلا یو رک کد اهقف

 ضعب « رودنا ی یتیم هنرورض قحا یرلضه
 . رویا کوک رار هللا وص ز .کد هد اهقف

 ةعا زکلای رولوا ص هلنا وص قج٢ تراهط ۳
 3 لن اهراس تاعیام ندیصالا هلا ىلبل یانا ندنبعوبتم

 . ردتعلوا هب اکح یزاوحخ كر اهط

 ها ( وصشلز دف هادشنوک ) شمشععام . ۳
 باصا نرخ اتمو هدجاو كلامو هفیحونا ماما ءوض

 بهذم حصا طة 2 ردلکد TE هررک + عام

 . ردهو رکم هانشفاش

 نددهاحم قم ۲ . رداکد هورکم نخسم ءام . 6
 هاست هدلبتحن دما ماما .روینلوا اک تهازک
 , دو دیا دغ و ی وص نانلوا نخ

 وا وص نالوا لمعتسم هدیراهط ضرف . ۵

 هدنسا بهذم كنیفاشو هدنرومشم بهذم كن هفینح
 کل اتمام «رداکد رهطم طقف رد اطهدندنع دما ماما و

 اماو هدشاور رب ندهنینحوآ ماما
 ۱ 0 ردسحم هدن دنع فس و وا

 ۱ هلا تاه

 وکه دجاو ییفاشو كلامماما هل وص ندا ریغتهدایز

 اط یلاتماو نو اصو نآ رفغر ۰. ۷:

1 
 زر اهطهدن دنع ییا او هفینح و ماما ءو داکدزب ًاحتراهط

 قوص بولوا بلاغ تارهاط کرا قوش 1 رد

 ۱ اب نالیسو تقر هدوص*« هسیا رب راقج ندتعط

 . زالو ناخ تراهط .هبا

 هلا وص: نالوا ریفغتم هلتا کم لوط ٭ ۷

  وص نالوا هلو ندننریسنا قحا . ردزئاج ترامط
 ۱ ۰ : ردشء ولوا هناکحع یتج هنمهناوا ریهطت هلا

 شما ردزناج قلا تسدنا اهلا مرمز ءام . ۸

 ۳ / رادهو رکم هری

 ù نانلو نا كس رادقم تسد کیا

 "ی اضا نسخ هتسیدنک در هلس هسعا رغن چین

 هر وک هدا هدتناورآ ر و ه یعفاشو هنرتخ وآ کا

 ۱ هدنباوررو هدندنع كلام طقف . رولوا سحنتم وص

 والا نضتتم هکدعا رفت وص هدندنع دجا

 [۱ ]هسیارولوا ملاب هنرادقیسد کیا دک ار ءام
 ۱۳0و ا و تال رفات ماما هکده اریتتوص

IN Eیرادقم كيوص ینیدشالو  | 

 قوچ « نوسلوا زآ وص . ردلکد مزال قمازآ

 ی وق وق «یمعط ءنیول) ند ههل فاصوا نوسل وا

 1 هل فاما سکعلاو ھاط وص هک دما ربغت یرب

 وا . رولوآ سحتتم وص هسردیا ريغ یر ندنس
 هسیا ریشالو هب وص تتناحم* قوه هروک هن هفبنح

 . رولوا سحتتم وص
 "یکیدنامز ییدادیا كيرح ینرطرب كيوص قحا

 ۱۳۳۲ ا تج هما مازجت فرم رب

 مهردر و مرد وارا رو قارع 5 . رد رادقم
 . رده ر 1 شع



 اط هکنوح ردلکد شجتنم فرط نا ۹

 ۰ زدیم امتک هر ط ترا اه یک

 )نون 1 .gs یر تا

 كن ییفاشرولوا سحتتم تم هلا رغت جتا نوساوا ق

 یاعلاوا « ی وعل ندهعف اش ءاهقف ر هد یم دق 1 7

۶ 

 یوتلوت هلوقو یوون ؛رارو دیا رابتخا لوقو یار
 هنحجار د دحل وق كن هیعغانوهدجاو هف نح ون | مامآ هر 1

 ندهشنح ء اهقف . راس تک ار ءام < یراحغام رز

 ءام ورسخ م

 هکدلروک

 اربز یارو د رولوا زنا قلا تسدا هلنا یا
 ۱ اقخ . زالوا رقم تساجت هللا هام نا
 القت ندطیح هدیانع حرش اده یتربابلا نی ا

 : رودیا لیصف هلیوش ین
 ندنسهثلث فاجوا هسیا درک ربغ یک لو تساگ

 قامت نالاناهرب ؛ ىرودقأإ

 را كا هسا رش ود تشاف + یراح :

 ندهءفنح ءاهقف ۲

 نی 4 ی ر راجعام

 تساجن طق زالوا سجتنم وص ها رک
 تولوا هست ر یک O i یک هفیج ۱

 کا یلدا صف ی هنغوح ا

 هنفصن رولوا هاط وص هسا ششالو هننزآ 3 ١

 طوحا هدفسا و قلا تسدا هسا شت

 . ردقمالا "تيكا ندنآ نا

 نطوخب - نالفل ( مر رشعقف ًارشع ) هدفنح بمذم
 هلا لا .پولوا نوشرآ زو یس هبحاھس ةا 2 ۱

 شوص هدهح رد كج« « وروک. ید ER یغیدن

 ارد تی یراج ۹ راضوح . نالوا ى نر

E Eتی ا ترابطا .ردبجا و ته ها  

 هدنسدنآ 7 زکه هفح و | مامآ :کلاب E مسیح |

 را
 قاذ زکلاب هت وضو ةالص « رد؛اسو هتالص ءون ح

 صو هخو « ردحاتحم هل راتعا (یما وا 9 1 [

 . ردلکد جاتحم هلب رابتسا ( یلوا تدا

 كنبورخا نجلا یجنا , ردلکد یطرش كنت تا
 Rt او ۳

 ۰ رداکد یاو تب ٍظ ردقو جاتحا

0 3 

 جا . ردحتسم هلمسب نکیا رلا ته . 3

 دواد ماما .ردبجاو هروک هتیاور حصا نددم اماما
 نوستا ,كرت ادع یهامسب درک هروک. هبینهاظ

 قدهدهعهرومم نالوا مات سدا نوسنووا ك رکو

 نامز ینیدنووآ ییهامسب هروک هقحسا « زا :جورخ

 ردا كرت ًادمع طقف ردنا .جورخ ندهدهع هبرومآم
 را جورخ ندهدهع هب روم ام هسا

 د دم جاق یا ی ۸ ۴
 ندوشوا ننلحابص هروک هنغیدناواهاکح نددما ا

 ا یرللا هرامطلا لبق هزکوص ندقدقلا

 O رد او

 یلوص ققوص ه وص كۋا ندهفاتقس قلا. ۶

 داف دوس هرکه نسح ىجا را داسفا

 ۱ ۹ ۱ نهم توان . رجا

 وهفنحوا ماما كمربو هبو رو ءا درس

 زالو هزوک هاما مام «تنس هر وک ییفاشو كلام

 هنوروو هزا هلس هداسغ هر وک. ه یفاشو كلام ماما
 . ردتنس كمر ووص

 نالاق ضا د وزا قالوق هلا ل و ب

 لوا ندنغدلوا لخاد هدهحو هروک ه هثلث هع آ لح

 قرا لاا ر رک کلام مالا رار وفا
 دن, هلوا "لخاد هوجو لع *نالاق ضاس هدنسارآ

 یتشا ووا

 هادا ررلخاد هد ) ندب) راکسربد اا اوو

 لخاد هد اد ةر اك“ ه رؤز ماما قا ر دان ف قماقس

 ۽ ردلکد ضف قماقت یا . ردلکد

 یش ذلوا نذءوضو ناکرا اس ر حس ۸

 هدر رد اف فاتح حسم ن كلاب رد هیلع مک

 هدجا ماما هدتاور ر يظاو کل ام ما : ضو رفمرا دقم

 هب یفاشمامآ رد نوین ام حبس هدوک

 ار دبل هلن دیس هربتع«هکر دسآ ر ضعب حسم + حسم ہر وک

 ر .*یر ,ردراوی وقییا تاب هبعفاش ا هدص وصخ و



 ام
 یبق وا نالوا بجاو «یرکید ؛ ردیفاک حسم یلیق

 . ردکعا حسم

 هتناوررب .ردراو تاور کیا هدهفسنح ییآ بهذم

 قمراپ چوا هروک هتیاور رکید ؛ردسأر مبد هروک

 . رئالشاب ندنفرط كوا كشاب بولوا یرادقم

 . ردروپشم یلوا تیاور

 ندنف رطهقرا كشاب حسم هروک هحاصلا لس نسح

 هروک هثلو یازوا نمرلادبع ندنیعوبتم منا رالشاب
 هيدا ندکلام باحا .رونل واحسمندنفررطلوا كشاب

 ندکلام باح ا  ردنفاک یرادقم ثلث كشاب هروک

 هدا و كلام« هفینح وا مامأ .ردشع ولواتاور نونا

 ماما ؛دحاو حسم نالوا نونسم نوت حسم ۳

 < ردحسم چ وا هروک ه ییفاش

 هروک هکلامو دجاو هننح وا ماما قالوق ۹٩

 هدیغال وق کیا رار ها نیل

 دیدج ءامو ردیاسم یشابهروک هب یفاشماما .ردباحسم
 هروک هنیرهز ۰ رايا حس« هجوریا یرلقالوق هللا
 كرلقالوقر ارب هلا زو هال وا دودعم ندزو قالوق

 كغالوق هروک هتعاجر و یفاشماما «راقس نشيط «ینجما

 اکو ۰ رددودعم ا یسهقرا « ندهجو یوا

 یسهقزآ « ريناقس رارب هلا زود کوا كرلقالوق یتیم
 . رونلوا حسم ریارب هبا شاب

 رددودع« ندسأر

 هروکه دجا هدتناورر و كلامو هفینحوا ماما ۲

 هب یعفاشمامآ .رددح او حسم نالوانونسمهدنین ذا حسم

 E E وا هروک هدم اماما هدناور رکیدو

 < ررلف هروک هب هفبنح وبا ماما حسم یوو ۱

 هودتفش هروک هدم اماما هدتناوررر و هب هبعفاشضعب

 . رداکد تنس هروک ه یبفاشو كلامماما

 هننهاذم تنسلها رئاس و همب را ها هدرقايا ۲

Eهروک هبهیماما < ردقماقس نالوا ضرف  

 < یرصب نسح.ردکمم ا حسم یرلقایآ نالوا ضرف

 لسع هلا حسم هروک هینابج لعواو ررج نا

 ؛ ردنوجا مج اقلطم (و) ارز رداکد بجاو هروک

 هاکح هدندب رو ۰ ندبعازوا ل

 1 4 ید لسغهلا حسم

 وقول . ردرهدنسهرا

 هروک هنههاظ روش وا

 ا حسم مهو یتماقس مه
 هروکهرفز ماما کل ایردلخاد هدقارآ قو وط ۳

 نکیآ راقس یرلقایا ندنفیدلوا لخاد هدقایآ قوبوط

 ۱ . ردلکد ضرف قماقس هدیرلقو وط

 کلام و هفیحومااما تیاعر هير هدنسدبآ 4

 . ردبجاو تاعر هیرت هروک هدجاو یف اش ماما

 (یلوا هج درآ یر یر ) ةالا و٠ هلآ اک

 طقف ردتنس هروک هنلاوقا حصا كن یبفاشو هفینح وبا ماما
 ۱ : ردبحاو هروک هدجاو ی

 ۱ تجاوهلاثدح ء وضو هر و ۲ هب املع د ا ا

 8 ردلکد او + و تسدآ نوجا زام ه ي

 هدنقح ران الوا

 زرفاسم طقف رددجاو قلا تسدنا نوجا زراعه
 : رمع نا

 ےقم هروک هب هعشو هن هفت اطر نده یه اظ

 0 تا رداد حاو ه دتقح

 دع ندنبمباتو ههلادبع نراج «یرعشالایسوموآ
 ۱ اىرصإ نسح . تسلانا « هلاعلاوناو یخ یه را

 زوسلوا مق» « نوسلوا رفام ثدح ریغنم هرول
 ۶ ردجاو قلا تشدا نوجآ زاعره

 ذدهترا و یذم و لو ناقج ندکوا . ۷

  طنیذمزکلای؛رازو یتسدنا عاجالاب طئاغو لی ناقیچ
 . روشوا لقن ندکلام ینیدلوا ءوضو ضقان

 ېک یلاق ساف و ضیح ) هضاحتسا مد . ۸

 د هعب را بهاذم ءاملع ٌهماع ( ناق نالوا یناق تداع

 وضو ضقان هروک هکلام ۰ ردءوضو شقات هروک
 عج لک د

 د هثلث 19 شاط قحافوا ناقىج ندهقرا . ۹

 E هرو E هداتق « ردءوضو ضقال هرو

 . ردلکدد ء وصو

 زدکوا ) لبق مر نالوا ندنعون مالتخا . ۳
 وضو ضقان هروک هکلامو هفینحوا ماما ( لب ۹
 ردوضو ضقال هر وک هدجاو یفاشماما طف « ردلکد



 هدنقح ینمالوا جولدا ءوضو -یشقان كمو . ۷
 . ردراو هددع لاوقا

 بیسلایا « هدیبع « یرعشالا یسومونا معنا

 .ردلکدءوضو شقان هدلاحرب چیه مون هروک هلوعکم

 هدلاح یه مون هروک هقحسا ۰ یلزم ۰ یرصب نسج |
 هروک هب یروئو هدوادو هفینح و | ماما .ردوضو ضقا

 مایق ۰ دوعق « دوجس « عوکر ینمی هدننیه یصم
 یانئا كرکو نوسلوا هدنسانآ تالص لک هد 6

 هکلامماما «ردلکد ءوضو ضقان موننوسلوا هدئالص
 طقف . ردوضو شضقا هددوحسو عوکر لاح هروک ۱

 قرهناب هر . ردلکد ءوضو شضقاب هددوعقو مابق لاح

 ضقا هروک هن هعب زا ها قمووا قرهناط هرر ابو

 هک رده نهی هلصافم ءاخرتسا رللاحو هکنوج . ردوضو

 . رولوا رداص هاقلبال وق ثدح |

 ه یبغاش ماما مد ناک ندنسادعام كنيس .۳۲
 عزت هفینحوا < ردلکد ءوضو ضقاب هر

 ضقام مد نال هرزوگ ها

 ناق ناتا جورخو نابتا نالیس زکلاب . ددوضو
 ناقبج ندهقزا هروک هکلامماما . ردلکد ءوضوضقال
 . ردلکد ءوضو ضقان هلس ناو

 ماما ف ناک ندنسادعام ت ۳۳

 ماما . ردلکد ءو ضو شضقاب هرو کلک یفاش

 ضقا هسیا یسولوط زغآ "ق هروک ههنیحول
 . ردنلتم تباور هروک هدجا ماما « ردوضو

 دانا قالاتم عاجالا ههقهق هدالص --- 6

 فلت یسالوا بولوا ءوضو ضقاب طق

 یتسدنآ هروک هدجا و یفاش و كلام ماما .رد9

 هفینح ولا ۰ یرصب نسح و یخ میهاربا . ژامژوآ

 ا

 .رازو هدقسدآ هروک هیازواو یرو « ییاحاو

 كما لک | *یئرب نالوا ربغت هلا ش ۱ . ۵

 « یرهز ۰ یرصب نسح قج1 .ردلکد ءوضو ضقان

 رولوابجاوءوضو لک الادعب هروک هزیزعلادبعن رم
 , ردوا هدیهذم كما رك باحصا ضعب

- ۷۳۷ 
 نح هقف س

EYهن رزوا تند سس کم كتسدیآ  

 ابتسم كلعف نایلوا لالح ب ةا ندیا قا

 باو هدنرخآ هللا قی ۰ ( یسنلیق حابم ) یلوا
 . ردلوصح

 تسدنآ یلاسنا س ییوجوباس كتسدنآ د لآ

 یلعف نالوا لالح زا : یش ندا قوس هغل

 : ردک | هداراو دصق

 هنن رزوآفلکم -- ییوجوطرش CTE لاک

 ءغولب «لقعءمالسا : یعرش كنموز كتسدیآ ارش

 تقو قض «ثدح دوحو «تردق هلامعتسا ینیفاک ءام

 ۴ ردسا هرزوا قلوا

 راط قو «ثدحم«رداق هلامعتسا یلیفاک ءام « لب «لقاع

 لسم اوا نکا ردوا هسمک. ,نالوا

 بولوا لقاعو راسم هنالوا لقاعبولوا ملسم هن ال وا

 هلامعتساینیفاکءام بولوا لابو لقاعو راسم «هنالوا ملا

 هلامعتسا یبفاک ءامو ملبو لقاعو راسم «هایلوا رداق
 ءامو ملابو لقاعو ريم هنایلوا ثدحم بولوا رداق

 هنایلوا راط قو بولوا ثدحمو دداق هلامعتسا ییناک

 ۰ زالوا یاو تسدیآ

 ۰ متسم د قم کو

 نوجا یمسق نالوا بودنم كتسدنآ ثدحدوحو

 . ناظر

 بجاوتسدنآ هنداق ناناو هدنااح سافنو ضبح

 طرش یسافلو ضیح مدع یرلضعب یثان ندننبدلوا

 بوجوطرش رلکنو . رارودیا رک ذ قرهلوا بوجو
 . رولوا ماب هب یدب

 حس 2 ۵ ےس . زی كتسدنآ تم

 . ردمزال قعلو طرش چوا نوجا قتلوا

 یجسم ایو لسغ ) ههرشب كرویط ءام : ییجمرب

 هدهرشب رک ا . ردیسلوا ماع ( هلم نالوا بجاو

 تبعد هسیا زم | تباصا وص هر ردق قجەرتاب هنیکیآ

 ۰ زالوا حی

 روماچ « ریخ ۰ یغای غیا «یغای موم : یسیجنکیآ
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 منامهنل وصو هندی كنوص هایبس لئاح مرج یک قاپاج

 . ردسلوا لئاز كئيش نالوا قجملوا

 بحاص ایو یک سافن ابو ضیح : ینیجنچوا
 فانتم هتسندیآ یک مدنالپسو لو هدنسهقشب كرذع

 . ردسلوا سنك كلاوحا نالوا

 هرولوا ضرف تسدبا ت “فص كتسدنا ۵

 الثم . رولوا بودنم « رولوا تنش « رولوا خاو
 < بجاو نوجا فاوط" .ضرف نوجما ةالص تسدیآ

 رش فحصم سم . ردتنس نوجا مون

 2 لضعت ۰ ض رف هراوک هتنراضمب تل

 . ردحاو

 ندههقیق رک وص قدی دک وح ند

 هدهفلتخحم لا وقا < NS ندەئطخ رش < هک وخ

 کشا ak هطاتحا

 ۳ كدا س یرلطرف كتسدنآ تو
 دی ول

 یالوق قوا اضر + ؛ردردق ا هلح یاس حطس

 لقاال : قماقس یئش ر 4 زد ۳

 ات ام یوص هدهحرد قحهلوا 8 هام اطرب

 نوجا في

 س

 ردودنم قلا

  NGزو . ردقماقب یزو هرکر :

AEE E TE ES ردقمتقآ» 

 داق رب ۱ # لا رلقوم وط یا یرلقایآ هرکرب ۳ «ردقم

 ۲ ی حس ین رب هدن ردكشاب عرکر اچ ٤ ءردقم

 هریر, یفلشاب نالوا شمالالا وق هدررب هقشب : جسم
 شارتشاب .ردهباصا:حسم «هلاسا :یماقس .ردکمرکد

 كلاقمنالیروک یسهرشب .زاعلوا هداعا حسم هلفع ولوا

 نایلروک یسهرشب ۰ كعا لاصیا یوم هنسهیشب

 هداسغ نجا دراز وک ءردجاو قتماقسی یهاظ كلاقص

 کوزو راط نالوا هدقهراب .ردلکد راح قماقس هلس

 یلوصوكی وص هل | تاکوزوب "رک ۱ ءردض رققعادلسیق

 . ردندءوضو تادا یعادلمتق یوزو هسیا مولعم

 ندي لسع «هجولسغ ) هلا هعیرا لاعفا نانلوا 0

 ندهدهع هروم ام ( سار عبو ےک « نیلحر لس

 لد ۳1 هدتق و یتیدل و + ی < رد هناک

۱ 

 شا عرش "رها یهدنقح تسدیا « رولوا جداخ

 ۱ سلدب

 س یرطتنس هات كسب

 . رولوا

 و

۰ 

NYراس  

 هک هغ رک هل ین راا ادنا-۱ :ردرذق یدب نوا

 تم رار دا | راکسرب د لا کیا رک [1 ] یماقس
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 ]اکیا هحورآ یترا رولوا عاق هتماقم ضرف هسرب

 ا9مالغابدلب  هلمب-۷ :زاک مزال قاق ردقکسرذ
 بوءع وضو تعا «ردیلق دصقتس .كغا تب هتسدیآ تک

 ا تشدنآ ا ن لاتتما هما یو ثدح مفر

 O Î ها نام ى

 ا رغد صیوشت اکو ۰ ردکمروس یمراپ هرلشید
 E تر لا وسم هنس داق

 ۷ كمرووص هورو - + «كمرو وص هزعأ _

 هزعا . كعا هغلابم هدهمرو وص هنوروو هزغا

 ردقمددراو ردق هزاعو وص : هغلام هدهمرو

 ا( غ هکرلرید هرغرغ هکعا كيرح هدزاغوب ییوص

 ۶ هغلایم هدههررو وص هنورو.. ردلکد مزال هاب

 الوا لح وروا ردککحردق هنر یلاق كن وروت یی وص

 Cra هنس وقر وقم زول یوروا مایک

e se eee e r ا و ا س تا 

  ۳ ۳ ۴ا 7

١ 

 هوروو هزعا

 ۱ ی هل ليلخ ۳

 , ردکعا لاخدا هتتسوا ندنتلا كلاقص ی رلقم راب

 ۶ .ردهرک و ص ندقداقس هرک وا یزو هر ا

 ۸ نزا هفل ام دهد رز و وص

 ٩ ءردقماقس مرک ر وا ییاضعا ,نانلوا,لسغ.- ۱۰

 ا قماقسیزو الوا : ردقلآا هرزوا بیرت قسدبآ /

 "لا حسم یشاب هرکوص ۰ یماقب یرلاوق هرکوص
 ا - ۱۱ 6 ردقماقس یرلقایآ هرکوص

 باصا لیلخم قمراپ هفماقس

 ؛ردقمهلازا ین رلقمرای نکیا راقس ین رلقانا وین رالا ییعی

 ادا هنیرپرپ یرلقمراپ « قمار"

 2 «قمالشا ندنح وا

 یرلقم راب هدلا

 ل هت : رود بحسم هرلن ون اعف صعب ۷7

 ; ردشلزتسوک هل وا هدنمسق فالخ راع



 -یمراب یهدلا : قمهلارآ یرلقمراب یهدقایآ « ك

 ردکع | لاخدا هنب رلهزآ 4 رلق راب یهدقانآ یر ندا

 هتماقم .قملا را كتا لاغدا زراف یراق 6

 بو نکیآ راق یرلتهراپ .مباصا لیلخت . رولوا متا
 حسم وال اق ا 3 6 رولوا هرک وص ندقداقس

 [ ۱ ] یءالاغوا هشدتقا ی وص هن رژوا یساضعا ۱!

 نددهمو ر وڌ یر ییساضعا تشک هالاوم يو ۱۷ ِ ۱

 . ردقماقس قامى رکیدکی هرزوا قماقن ینوکیو

 ثاعششآ [ ۲ ] کش یرلرحتسم كاتسدنآ تست او ا 1

 نکیآ راقس یرلقایآ و یرالوق -۱ .ردنکیا یراحم ق
 . ددکُعا حسم یو - ۲ . قمالشاب ندغاص "

 یا دا كتتنپدنآ ۳ ] یاد كتسدنآ 49, ۷

 1 ر وئل وا ناس ف٣ هح و رل الوا ر وشه .* ردقوچ

 ءام نکیآ لا تسدنا -۴ نمو وشراف * هل -
 . نعول ۱ د ET نوجا ق قمنقاص نہا

 ندنشیاص مل و٤ كم اغا هناعتسا و ۳ 1

 ۲ هنت راضعب ثالد ۷1

 قرفر لوس هدنسفواب بسه ۱

 : ردیدوضو بادآ هر و

it وز تر SOREN قرەىلوا تجاو او ض رف هدد : تنیس ۾ ردراو 

 تظاوم < ردتشقرط نالوا كولسم هرزوا تظاوم

 تظاوم ردحتسدو هدک وم ربغ تنس یھ نایلوول

 هسپا زلوا مقا و ۰ تلحس هسا رولوا عقاو اد

 . ردجتسم
[r]ردعم كدا  

 یک لجشا .» اکا ای و ر كرمدنفأ ناسی ذ ر

 " ردیش یراقدمرویب ماودو

 او هدعراش دز 7 هلو . رند هد لغو تای

 هل رامتعا قلوا شلوس ندنفرظ نی اص تان

 ندنف رطع راش هنسودنک نوجا باوت نام «تس#

 بدا هنعراش یعاف و بودنم هل ر ابتعا قتلوا نا

 ضع ۰ ربل 1 یتمات بدا یشال ندنکیدتا هلم اعم هل

 : زاملوا قیزش ندن کیک بحت لا بادآ مو

 هداړقف حالطصا ع با کا

 بودم ۰ تسمه کو

 دس کا تس
 ا قل د ه « یموقوا یرلاعد نالوا لوقنم

 ۰ u زاوس ةرورض الب - ٩ « كمل وس

 هل هغل ام نکیآ راقس لا کوزو نالوا راط

 وص هورو و هنعا لا یا غاص - ۸ 6 یعااق

 ۰ كەل زىم یورو هلا لا لوص ۰ ثمر و

 وینع تحااص قلا .تسدبا لوا ندههرک تقو ۰

 هجرس هدحسم یعالل رق-عن-+۱۸ < و وارد ندو

 فوح هرزوا قلوا هغلابم هدحسم یحوا كن راقهراب

 راقن یوضع یناه یه د ۱۲ « س لاخدا هندا

 تور رار هللا تم نکیا ردیا جن و نکیا

 هشت ی فذ یمللا ےب هدنشاب كاتب ۳ تساهنآ ۳

 ET ak هرک وص نداعد سه ۳

 قد داش قرهر وط وشراق هب هلق هدنت ام كا سلا

 لکد معاص - « قد وقوا

 تسدنا هللا سمشم ءام ۹ ۰ ثمجما ندوص نالاق

 قرهلوا هدقاا هسا

 قیرا چا نوجا داچا ۱۷ ۰ ىا

 «یرکسر د نکا واتس

 3 قوا غرا یرلقو وط

 , یرللا - ۱۸ «كماعا صیصخت

 نکیا داقس یراقایا

 ىلا غاص قیربا هسیا رولا تسدا ندشرا ے ۹

 ون او تكکود هرزوا" نا لو (فودا" تا ا

 هفهددلاط هوص ینلا نعي هسا رولا ۳ ۱

 بول[ هللا ىلا لوص یوص نداق هسیا روللوا ج ات

 كرلقس و كلرلشاق ۰

 میس هرک چ وا هلا دحاو ءام - ۲۱ «یماقب یت

 . هراسو 3

 دیآ نداق

 4 كکود هن رزوا كا

 SAKA ,كرانالوا ف
 ۱۳ اک کوک

 ی وص ١ ای

 زسمو زا _ 2 e ق٤ راجه اضعا وص E قعالا وق

 هن اعتسا ندنسهقشر رةدورض الب - ۵ كامل وس زوس هرب

 « كم |
 حسنم هر ۲ چ وا هلب در لح اب 1 « كعا

4Nثمروکو ت ول هب وص -۸ تل آ تسدبآ هدا سج , 
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 رلنازوب یسدا -- رانازو یسدبآ --. ۱
 ندنلبس . یش ناقجندنیلبس- ۱ :ردهاضف ندنوا

 ءردا ققح هل روهظ كنلشاب هدج رخ سار :قمقج

 كنيلیبس .سج یکن ربا «ناقناق | ندیریغ كنيلببس - ۲

 نالوا بولطم یریهطت ندرب ینیدقیچ :ققا هدیریغ
 ۽ ی وطر لیسیام

 دمو قمراب « ردلکد دودعم ندقنقآ یوص قحرابق

 !êk قا ولو سن[. ۳ «ردولب ون هدقنشی س

 یدک اوا داو وی ا

 « كلك ناق هدایز اهد ایویواسمهکو رکوت ندنغآ _ ٤

 وتوا یک یشوروطوا هدزاع كرلنىداق ايو قرهنای -

 .قمهلقووا «قمووا قرهروق شاد ابو قرهر

 كنبدرقل نالیدا هدنناي قمی هسیا فیفخ قمتغزعاو

 ینغوچ كب

 كرلزوس نالیدبا هدننای عی هسیا لبق طقف «زامزو

 قشدآ هسیارونل و هدهحرد كحهدشیا

 . رازو یسدا هسیاریک ههدار زمتشیا یغوجكی

 قسدنا یلاوز كتوق نالوا ا هر جورخ هسالخ

 «قلوا شوخرس-۸ «تمرل هل د ۷ «قملساب -" «رازو

 لئاحالب -۱۰ «هیقهق هدزاع یربغ كنهزانح ةالص ٩

 لغ ضرف - ۱۱ ۰ £ نیحرف ساع ) هشحاف مرام

 « لجمضو هلس هسهقح ناق قرلوا

 ینیدقیچ بودبا روهظ ناق ندربرب یریغ كنيلببس
 ندهراب .تكمشودتا مد نالىسالب ندهراب ءقلاق هدرب

 روهظ ینم « كمشود تروق ندقالوق و ندنورو و
 ۲ قع وق وط هن داق «كمر وس لا هلسات تل کدعا

 لئاز یسهکسام ه وق + نالوا یسول وط غا

 ه دی الص جراخ «قمالغآ ۰ وه وا هدهحرد قح هلوا

 . رداکد ءوضو ضقان كوك,
 هدنقح ءوضو ا هبفنح تاداس لصاحما

 9 9 « قیقحثدح : رلروت رییآ هب کیا ا

 هزوک هد و فسو واو هنینحوآمامآ قيقح ثدح

Îههاظ ندنظاب كج نعي ردبجورخكح ندبح  

 هرایك رکو نوسقبچ ندنیلیبس كرك سج .ردیل اقتنا
 ك رک + نوسقچ ندنسادعام كنېلیس یک نوروو

 مد «یدو «یذم ؛ینم ءطااغ « لو ناقج ندنلبس

 هضاحتسا مد درک و نوسلوا داتعم یک سافاو ضیح

 . ردقو قرف هدیابون نوسلوا داتعمربغ 5

 یجورخ تانک یوا قیقح ثدح هتک هز

 تل ۱ كککرا « ندنکوا كنبداق . ردرووظ لکد
 هردوضوضفات هروک هد ماما لی ناقبح ندنلسانت

 هدلاوحا بلاغ یر . ردعو یی هدیمکحثدح

 هکردیسه و كئیشرب نالوا ببس هنجو رخ كن قیقح سج
 .ردشع ولوا هماقا هنماقم بسم بس اطابتحا هدارو

 ۳ ۲ صف كاوا باقم بیم یبس

 ۳ ا ا مافم, هک اسوصخ , م ردکوارم
 هماقآ هنماقم ء طو (سم) هدننون تانهرهاصم تمرح

 یسهکسام ّءوق « ردالوا طابتحا هدایت . ردشع ولوا

 < قملساب ۰ یقمووا وشوا هدهجرد قحهلوا لئاز

 شوخرس هدهحرد ثح هد | رتس لقع < كمرلد

 ا کا كنس ثدح . یک ی اوا
E۶ یساطرع هزنزوا قلوا دبعت ضح طقف  

 ردلکد ثدخ اسابق هکیک ههقیق هدنالص . ردشمنلىق

 (اتابحتسا) ا فیرشتبدح نالوا فلاخ هسایق طق
 . ردشعولوا دع ثدح

 ۱ تخاس وا یسائیم فالس س حاصم و مکح

 . ردقماقس ی هه اظ یاضعا یغنیدنالب وط قواح

 .الب وطریک هدتسدیآ ۱0۳۹و زژفا هل وئسم تروص

 فیظنت یرللحم ییهلسهراو راکلجوک كیوص بول
 تاداع هدهمهم روما < كل ا لکا یقین < كا

 ردحدنملاصمو مکح قاطرب یک كما تقفاوم هموق

 كمرو وص هورو « كمرو وص f یک تن

 « قمهللالخ ین رلا زا لاقص «قمهللالخ ی رلارا ققمراپ
 هكیوص هدیونالپوط ربک هدلاعفا یک قعادق کوزو

 ءیحلصمكمهلزع یرللنالوا كحهاس هداو ءلکلج وک

 ِ یرللاویزو «تمرو وص هرک رجواهنورو و هغ

 . راقس وضو ءاضعا « یتماقس هرک رچوا یراقایا و

 عحسمینراقالوق ر ارب هلا شا« قمردشوغوا . نکیا
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 یک یل ا کنساوا رک کی نار تن 8
 تقااز هدلا : یسدسم تعا لا 8
 هموق تاداع هدهههم روما هدنلعف قمالشاب ندغاص

 . رددنم یتحلصم كأ تقفاوم

 بلا
 -- هحصلاظفح مس

 تالص “اسو اشو یشد فصو قاب 9

 ةع هقف لوصا ینیدلوا هرومأم طرا أ قلوا
 ناب هدنسهربص تاحاضیا نلیرو هدالا ندی رظن

 مفانمودنا وف كتسدنآ هدهدزشحم و . ىدا شخولوا

 .زفجهنیلاچ هصیخلتو عم یرایضعب ندنسهیحگ

 اساسا هللا هجو ییدلیدیا رکذ هدقاس تحب
 ندهلجو . ردحمدنم ماصمو مکح قوحر هدتسدنآ

 راح ًادج ید یل دناوف تو را

 . ردتقد نایاشو تیما

 ندنل اکشا فل غ كنسهبعض وم تاقسطن وص تسدبآ

 لباق نوجا قلخ فنصره - یدناوف نالوا رظتنم

 - هدیمومع لکش رو هدلدتعم تروص ر هدافتسا

 هتسدنآ تقو .ننب الغ 3 . ردعماح اد و "لصا

 رجا «هدریدق ینیدنولوا ماود . نونسم هحور ب

 قوچرب « قرلوا یهلا لضف رثا ۰ هقشب ندنسونعم

 كضامالخرو رونولوا لاصحتسا یخد هی عفانم

 قل وصتماخوو تدش هسزالوا چیهو قوت ندنروهظ

 قاجیص یلسغو یتسدبآ ًاعرش هدرب . ریلیدیا لیدعت
 -ه هل | مازلتسا یی ا رحا هلا وص قوغوص دوخاب

 یوادنلسغو تشدبآ ندنه دالوا ید دم دیقر كج

 یرلقدارآ هدنناقیبطن وص قاحبص كن راصصختم ءا اب

 کب ندنناقیبطت وص قوغوص «ردعماج هدیدناوف

 هنناجایتحا كنسي درفره هکنوچ . هدییفانم یرلکد

 ینسیکن اهندوص قوغوص ایو قیلیا ۰ قاحیص هروک
 لغو عیسدبآ هسروروک عفان اهد هنتص ۽ هن دوحو

 . هموم تاحابتحا اذهمم ۰ ریل هدا ارحا تک

 كترثک | هسربیربتک هنکوا زوک هبعاتجا تا ااو

 کعالس ها ارجا هلا وض قوغوص لغو تسدبآ
 ییهلماش عفانم یغد هدالاب یوادن اذ هکردا هاظت

 ,.ردناقسطت وصقوغوص تاقبطت ندا نم هداب ز كأ

 هباوصقوغوص -- یسهیوضع تاریث ات كتسدپآ
 ینا هجورپ یتسهیوضع ةيمومتاریثت كتسدنآ نا آ
 نیس دلح تیسح كى وضو یاضعا : زرلیهدیا لاجا

 دیسزت ینتمواقم یشراق هبهبجراخ تاریثأت « صیقت
 كنهندی*یحاوت رواج هرلت او كراوضع ناناقس .ردا

 قماقیب هعفد رچوا یوضعره ۰ رلیا لیدعت وایرس
 رللمعلا سکع ررکم نلک هعوقو قرهلوا یسهجتش
 ییضبق الوا كتهمعواو رربو تیلاعف هب هناح فلاظو

 یە زیغترارح هاتروص كا جاتنا ینعسوت اقاعت»

 كتسدبآ .ردبا دیک 1: یبهندب تمواقموتحو ظن
 5 لاحع یار یلئشو میظنت یارود لعف

 . ردتقد نایاشو موم كب یهدخ کهدنصوصخ عاجرا

 كنسهبعض و« تاقببطت وص نفبایرآ ردق هرلتقو نقاب

 هراو بوراو ردق همظنت ییومع نادود یاو ا

 ندهصصختمیابطا ًاریخا .رلیدباددرتمهدنییمت ینفج هام

 .یدتناهلا | یددرتو یسهنافاکشوم تاققدت كن اقرب

 هارود یک یو لاستغا  كنەيعضوم تاقسطت

 زوحج هردج » قحو ینکیدرو ماظتناو لادتعا

 رب لکشم كب یبافش « نوزوا یریس یک « هینبع

 نیل ناب مه. كاب اغ وصقوغونم عضو يدق ةت
 . یدهلا تائا ینکیدتا لات یاو یک

 ندهدوهشم یابطاو ندنراصصختم ءالاب یوادت 7

 یرلکدتسا فل ۳ "ارتشم ك«نرتام» هللا « د رابی »

 ربا مای « ءالا یوادبت هدهدصعو هنمرم ضاما »

 ۰, ۲۸ .هفبحص س تمحارص هيم

 اعقاو : ردنراشا یاح اهد هطق ر هدص وصخ و

 ت نوسلوا یضوم ولو -- ییاقیطت وص قوغوص

 هر ضعب يح 3 صیقش یلارود تعرس هلتسه وم



 — مو سس
 هعوقو اقاعتم كرهدیا لرز” «یغاشا ندبعیبط لاح

 دا آر هد لدغ |سکع نلک

 تن واعم هما | سکع هدهبعاح را تمدح وش اذه ممه

 ۰ رهلل عاج را هب یعیبط

 هندب .تاکرح هدر وضرب هنا راکلادتعاو فیفخنوجم |

 رث ات هروک ذم تاکرحو ینجهلوا عفان ك كنسا رچا

 باپرا مومع کیهدبا هوقو لیست ییلاوصح كبولطم
 داف و زانع :تقو شل. . ردهلع قفتم هحصا_صتخا

 ردعماح یخد ینهبظع

 ییدتا دیلوت كتسدنا نانل۱ هللا وص قوغوص
 . ردراو یمدخ هدههفزنا مطق هلبا هسکعنم لاعفا

 هب زز ایج تک ا
 ةد ل مچ رواج a (,هتیط طاق
 . ردشلو توبث هلبا هیبط براجت ییدریتک هلوصح
 . ( ۳۵ س هن :یسالاب یوادب كدرابى )

 ةدئاف رب كتسدا نانلوا ماود هللا وص قوغوص

 هکر دیس هم هل | تىل اعف شح هب هس د تاق ارتحا هد یسهمظع

 باصم .نوز ی رعب فصن هکلب مولا ۰ كو

 ( هن لصفمهبنق ءوس) ه «مزتیرت زا » ندا ۴ 2۱ ره

 دلو كضاا هو یغیدلوا ریبدت رب مهمه یشراق

 . ردشغتسم ندحاضیا ینیدنولو منام هندادتشاو

 . رات مظان « تم مظان انواع
 تاصلق هدر تكتسدنآ نان هلا وص قوغوص

 هدنرزوا هبلضع لج هلس ر وص تعا لیدعت ییهلضع

 يک اس ایل
 ه هحرد رب یعینط ق اشیا هو | ا زواج

 ے7 ر ی یک یوقم هب هیلضع “اچ .ردلنا عاحرا

۶ 

 4 ردراو یسهنسح تار ات

 «ینیداح سفن ۴ .. ور دنلتعرس ییساع ووتشن

 .ردمیم كب هدقمدخ نالوا هتسه ات یی همان تازا رها

 E لعف ندا س ید لج نفی هکر دمولعم

 كندب یاعووسشن « ككتح یعوقو :امظتنم كحشرتو
 هساآ تخسوب . ردتملظتتاو ماود هطب رش هحلشاب

 هزوت ء:هرک هدایز لا ۰ یطئاسو . مهم .كا كيفن و
 قرهچآ ًادرطم یناماییم يهدنرزوا يساضعا ,ضو رم

 ۲۳ و دم دیک ید احا
 ۱ ر ردبا

 ۳۲ ۰ لاضا )دغ لیبغو تبي
 1. رریدشنایالوق ییهید تازارفا . رها

 ینه ویاکو هیئاعم فلاظو «یبضه لع هایسیمالوط یتح

 همش

 "الخاد وص:قوغوص اناذ . ردبا ےدراپ هدهلییسن

 هدهجرد قجهبراچ هتقد رظن ههیمنضه لاعفا ًاجراخو

 نانولوب هدجاسنا قاما « دیبز ییامتشا .رروو تیلاعف
 ۳ ا ا رت *لخاد قضت
 . رالا تمدخ هنسهلاحتسا «هنقارتحا « هنصم

 تسدبآ هلییسح هیفصم ٌةصاخ نالوا دوجوم هدوص
 ۔ وصخ هبفصتو درط.ییهسنجا داوم یهدناق كاسغو

e 0هب و رحح  

 ۱ هدنرزوا ییعف لشع داضم و لثع نالوا مزال نوجا

 لیست عیرس یو

 ۰.۱۸ يلح .

 ۰ رولور و ِِ یسهدناف ه ده دص

 زور
 یسوماق بط كنوقاژ ] ردلنا

 مان La cure dٍ¢an ك «ببانق نابتسابس» ۾

 ۲ ۱۲ لاھ حک. یرا

 3 ضا سا هللا هلوتسم و هراس ضاما تّسفآ

 ۱ 1 هکر دمولع« . ردیظفحم رب دیار موم كب هد یش راق هه دلج

 وتو كا ىشراق هراسورو و بورقیم الس

 هدي راقوت تس هسیا تسالآ . ركس هبعيبط تمواقم كند

 ۱ ندقداوا - یوقم و هبنم س ان هح و نمکی دل تس

 موه م هلع ا

 دو ریهظ هب دب یشر راق هنسنالہتسا و

 ۰ ردسفصم هدر هاضف

 بک EV ده ام یمالاب یوادن

 ۱ ۳ یا زو « هدا وه ادغام ندنوت

 او قاوحر ضم دوم هدنرزوا اشا نیکیدتا

 زانو بولوا ذداو نآ ره یندوجوم ناکما كيتارجو
 . هدلاح یرلقدلاق تدم.لوط قره وق هش رزوا داخ

 تیببس هتابادملا ۰ هت لج ضاا قاط, رب شی رختلاب
 یهشرح ابو < تامروو وک هننغآ ىلا . رلریلس هریو

 مدقمالبشا هفل هتبیخ هلنروص تكمروس هنیرب رب

 هفص ٤ ۸ °
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 هلتعرس نوجا ربو رقم كسب "هقشب ندنو :ردنکم |
 سوپ ۰ ددهدنمک هتبنم ةعرزم رپ طاتص هکهزوآ
 یسهدل وم روذب یار هتل تک له هددوح و ا

 هدایز كا رول و ووش هل | هدامل (قیوف تاوپسو

 دام هم مارد شو هک
 تع رس

 زیغآ e و < رللا هشبا ندب ماسقا

 . ردرلقایا و هسک | ۰ راقالوق « رد

 نانا ۲ رتهدتعاس وا کیا ھه: ناه همدم نبوت وا

 هدهد ر طم و همظتنم تروصكنهزوک ذم ی اضءا تدا

 ردا نیم ح ییتحلصم یرهطعت و لی

 هدوب هجنلک هنری ات, نالوا ه هیصع هل كتسدنا

 ۰ نوزو

 قسایوا

 شا 3 3 ج ردق یسهنسح ن تان

RO 

 لاڪ رد ءوصو ضیفەلس هدنامزر جم كا تب اصعآ

ERY 

 دنلت دح» هدش رش ثدحرب ن یتیوضع ناروف

 ۰ . ردشلرو و ۷۳ تیبا تازا زکگ#

 کی هلبسهصاخ قلوا باصعا نکسم ندناب ۳

 تدح هل رابتعا كأ نما یارود تن وااو ندفرظا

 یشراقهتسهرضم مراتن كردکو رورسطرف یا

 یک ا رداود كزوك كا

 ادر نیا ایر
 ر

E 

 مقا و هغامد هلا اا

 ض و رعم هشت و تدح « هرورسو ردک رب هلضف

 تول ] یی فا هزب_هیمالسا تک نامز زمغیدلوا

 ندنو انعم ةدام هکردیا هیصوتینمایق زا تکر ییا

 . زامهولوا روصت هیصو رب روآ حالف

 .ررردک هدرنامد بت .هدیامز یک چ

 تالاغتشاابطا نیصصختم ناشارغوا هلبا هیغامد تص

 ی رللا ۰ ین رازوب هربص 1 كران الورود ا هیغامدا

 هجدشاب كا ی رل هم الصب ا ی راشاب ی رلقایآ قروه اقس |

 « رهب : راقق ومو"» [ اوسر ا ند هی ۳ ۱

 را مات » غامد بتن ظزح » 5 » رب رابهس هوهر « و

 د ۷ =

 ظن یو وا هدینهدناف ر قم تقو شب

 e هسيا و یفازسوقواو

 هرز دنس 4 عسط هح كنار نالواهارود تن زا ومو

 ۹ دیس هع | لازا

 ثسدیا یرلمانق۲ نالوا كمعدقتو وقوا هلنصوصخ

 اهو هن رکیدکی « قیص اهد ندهراس تاقوا زاع و

 : ردهدقلو توق اهد تاقر و ندنشدلوا نم

 تواخر كتسدآ و هحنقل اق ندوقنوا نا

 وصخ قمردنابیوا یهنابح یاوقو كم فک

 3۳و سر دخ E مولا یک هدنم

 نوکه «راکمنعو نیتم « قره اقا هن دورو تدش

 هتسدآ ةلا وصقوغوص ثقو نعل توفلاق ا لع

 - زنسهیش چیه - قتم “لطم رب نديا ماود هزاعو
 ر هدنز لا «یوق لا «یونع«یدام «كل هنع احا تنه

 ۱ . رولوا یرصنع

 هرفي وتو هدنسلقاره «هدمس ومه كیا اذ

 ةد رلتکعلم قاخص « هدرانامز قاحص

 لئدش كرهدنا هوقت یت وضعولیدعت" یدلح ترارح

 تمواقمو لمح هناعیاض ینجهلوا بجوم كغاحیص

 6 دوف 5

 تل اعف یغد هدمیلاو ےساوم قوغوص یک ییهریو
 Ee ات كغوغوص یدوحوو قرهریدت را یهسابح

 قو كدور طرف قرهرب دشبل ۲ ه رلامعل | او

 * روژودنولو مواق« یت وضع یشراق هنسهرضم اتن

 لما وغو باتسا" یسهبنصوت كوو كا كنف نوۈكو

 ماتوا کو اذ هی هدنسشراق هض ص

 و راقم ن یری نکا هد تاوان وک
 اتم واقف وب هسیا تسدنآ . ردقمالتشراق هللا دوجو

 ۰ ردلاصحتسا ةراحر روم

 جامد 0 E هد سه « هدنس س “ی تک

 ۰ زدروآ ربحو دد ةر ةت هداف

 هکنوج رولدا دنس ندد یعهش 2 رلقح وح

 ۰ دز ی راهندب تمواقم میرم ین رثاع ووش

 . ربا لیدعت یراتلبافو لم نالوا کلی وانت
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 دفببسم .ندبچسنآ ی درانالوا لابو ھام

 . رولوا

 اعا ےت رزاوم د ر یک ومحو :هلصع یاوف راض
 ی هيدر تالیام كجهرتسوک شاب هدرلنس واو 1

 را ودا ندا بقعل 399 غولب نس ار ز

 . ردحاتحم روم « همظاب ر هلو كحەديا عنم

 ۰[ ۱۱۳9۱۱۲ هغ :یسالا یوادن ك «درابی» 1

 کت وج ووا هفتم ن چچا یو و ك طلخا

 «ناشالربغآ .ررو تبل اعفوضیفهنسهبقاب یاوقكنابح

 . ردا ےظن ید نارود ندیا بئاغ یتماظتنا

 ندهینب فعض « رایوارفص « رلیواقتا ء رایبصع
 ى هيك ٌةمیظع عفانم تسدآ نوجا رلنالوا برطض

 .راردیا هدافتساقوچ ك ندنو ید رلیومد . ردبج و:

 دعتسم هرلقل هتسخ یزید «هسیرق « ههمزتامور
 يا )هلن ای .ندنولتفابسص,یتس رانالوا .دززماقو

 دناوف هسیا رلررتسوک تموادم ههمظتنم تالاستغاو

 ۰ رلروروک ییسهمرظء

 ندشزوهتالوحت نالوا هه رب فیت
 اع وونضن زآ .یرلهلضع «هلج + فنی مات هلتعرس

 قلوئوط قیص قیص هنابصق باپلا هملزت « رلنالو
 كب هحنساضتقا یرلتعنص « رانا ولو هدندادعتسا

 هللا هظع قاشم ايو رلنروک تیروبجم هتکرح ز1

 قاوذا طارفا ابو لغاشم FA رلنالورو اغاد

 لواندنزاع حاصه رانالوا نهوو بعت راچود هللا

 تقو شبو یرلقدلیق هلوا یرازاء كرهدبا لسغ

 یایاصو مه هدلاح یرلقدلا تسدا هللا وص قوغوص

 شما افا ینه ةضيرف رب هدمه « ارجا یهند

 . رلرولوا

 هللا هجو جنا رک ذ هدنسههدقم كم و ]

 هباوص قاجیص ابو قیلیا ۰ قوغوص كتسدبآ ًاعرش
 وص قوغوص ندننیدالوا دیق رب هدنقح یسهمنلآ
 دما و هه لاوحا هل تینا هط]

 تارا رخزناج مداتسهراد هبط یایاصو یعیطرگایالوا .

 بابرا قرهلوا هلضف . ردیراع ندتیمهاو مکح اساسا |

  وقوط وص هنیرادوجو . رثربل ا تسدبا هلیا وص رب

 . رلنایامهلوس وص هاط دوخاي « نایالوا زئاج یسهع
 f ا : ردا هدتالص یادا هلمع نوجا

 ۱ هنسهمظع عفانم زمکیدتنا صخلت هدیراقو كتسدیآ

 رب چیه كند نیفلاخم یشراق هوضو سا لباقم
  قرلوا ندلجو .زامهلوا لوقعمو ع ومسم یضارتعا

 وتم ندتسدنآ نالآ هلبا وص قوغوص كنبرابضعب
 ا, ایرظناسید «-ارلوق هدنرامسوم شيق درت

 ا تاهیراتس ضازما ضب يک هطیتسب ةنمزم
 ا یرلاغدا دام هنسهظحالم کج هلس هدا ا

 تسدبآ - نيسابلآ هلبا وص قوغوص ولو - نف
 هاتهح ینی دل وا روهظلا میرس لملاشکع لقف هدتساتنا

 بجومیرضم دربت رب كجهدا لیپ یراقلهتسخ وب
  یرایضعب كلذک . رردهدکغا ناب یتنجهامهلوا

 ليلك نایرمش باصت صوصخایلعو هنیارش بلصت

 هللا وص قوغوص كب كرلیاشای نالوا راچود هبلق
 هلتیج ینجهامهلوا ملا ندروذح یر تسدنآ
 تسد هللا وص يلترارح لدتعمو قلیا كران

 وص گوغوص هدرلیک ویو هدکمهلبا هیصوت یر
 مدنارودهدند موم رار لکا يىا هبنمرب

 رندر ندب تابام ندشدالوا مسقنم ااا

 هدلق ءیقز هدغامد هدردق یغیدلوا ضو رعم ه دور

 یاج کج هیمهدبا بولیهدبا دیلوت یبیردص قانخ
 نیققدم رکا هدرلهسیا هدکنا هدافا قفیدلوا لم أت

 هدطیحم - هلی هسنیل۲ هلا وص قوغوص - تسدیآ
 نارود م كرەدىا ليهست یو هلتعرس كمد

 زار یلق نالورو ندمد ناللس ترسعو نالوا

 هرالشاب کءدنل هدورسم طارش هلتهح یعهتهلفقخ

 لدتعم : رثر و هل | نایمرد یتفجهلوا شخ هدناف د

 ه[ ردندنانکمنامزههسیا طایتحا نی اهلا وصیت رارح
 یس هی د اوف یربا یرآ كنا دآو لاعفا تا



 یس هموم تثیه سەب عفانم تا هدن راقو _.

 كنل اعفا تسدا هدیدمش .كدهلا قیقد هل رابتعا |

 : لهدا صیخلت ینسهیصوصخ دناوف یریا یر
 زرد ناھ ا اوقات دار د

 . ردلآ یسهئارجا ةطساو هجیلشاب كنهبناسنا لاق

 ازباب « ردهدییاد ساع هلبا یجراخ طی لآ
 ءان , ردهدنتحش یوق لاتحا یسهمشالوت هلا و
 هراس یاضعا هعفد شب هدنوک كلاعف وضعو هلع

 ظفحلو یژژل وتو رفیم هدنرتهطتو لسع ۶ 9 8

 حاضبا مات هدیاف نالوا دوحوم ندرت ةطق تح |

 یسهعاقس كرلقمرابولا نوکیه قرەلوا هاضف .ردلک ||

 تدشو ه هبحراخ ضراوع ولردره ير وک کت وضع

 لرهرتک هلاحر مو اقمو یوق یشراقهتنوطرو تدووب
 یس مه هدهاس و ندنکح هدا دک او

 هطش ر یصوصخ هدمه « قعاطتسا نالوا هلمعو

 هدر . رولوا شلدا نت یمالسو تخص ندرظن

 مه راوضعو «ردا هبسنلاب رلرامط یهدراقایآ و لا

 یرلقلقازوا نالوا هنارود زک م هد مه < هلبس و |

 تناطب هلسسح یرهاوا یسهم انا طاق كنارود زاههو .

 ثاتسدنا تقو نس هبلع ءاش « ردضورعم همد نابرح

 یس همیظع دناوف هدنرزوا هنارود تاح یهدرلاروا |

 نوکه كرللا تحت قرهلوا هلضف ۰ راو

 كراهذخوو هحرج كش قافوا یغیدنولو ضورعم |

 ا : رولوا منام هدهنلکشت كماروا ضعبو هنسافشا

 یخد ًاعرش لاوحا نایالوازئاج ۍمهلور ودنوقوط وص

 قلعت ءزمشح وب مبطلاب ندننیدلوا ندهلوبقم راذع |
 . ردقو

 .هیمومع صاوخ هدیربهطتو لسغ اظن ارق |
 ه راامعلا شکع «هغوغوص یدوح و نو و ادعام ندنش |

 تب وصم یث راق هب هنصع و هور مالا و قمر دشا ۲

 -- ۲۳ بس

 یتوارطو نسجكهحو : یسهغاقس كزو ات
 تاح كلر ر ؛تحالمر یاحور هبایس .ردبا هظفاحم

 هرظنم لبق هجو یک یاثماو كالنک را .رریو تو
 2 رلهخلب قىس ندا ا ناسا دةم دمو

 كراهدغ ناولو هدهحو دل رولوا منام هنل هصح

 ار هب هل زیع هده اد تروبص ینسهیحیقتت تا زا رفا

 ینسهلوزو < یی هع الغاي درو قرهجآ یاماسمو

 : ردا عنم

 هلل راتعا یتروامو قلعت ههتابحو هیسح یاضعا
 هغوغوص قرهریدشبل ۲ هرالمملا سکع یاد یرلن و

۶ 

 5 رز SIE ی راتمواقم هب هبح راخ تا رث 59 ولردهو

 قوج رب زانو مهم تیاف كمجو

 ینسهرضم مات كلوب « ىد موج ه هییجو یاضعا

 دا افت قیم كس ریک ۰ شاق . ردنا منم

 میرست یتساعو وشن رنو . رلزع یخاسوا نالاق

 : رولوا منام هنسهل وک و د . زدیآ هب وق ین لوک

 كرك < ندنعشضوت كهصم رود دل رک هدزوب

 كنه دلج ضارما قاطرب كجهدیا لصح ندکلسپ

 اار ۆك هللا هلیسو وا هقشب ندنو . رل۲ ینکوا

 ءحیقتمدمر یسهع اقسهلا وص زیم هعفد شب نوکه
 « هسرف هنهو حورق « هنمززم همحتلم هقط باا

 كن رلقا هتسخ ز وک ماطر یک جلا . . هحزق تاباهلا

 ماسقا )به ساضع 6 ول وا منام هنسدقر و لوصح

 یرلزول فعض .ررو تداحو توق هنس هلخا د

 . ۸۷-هفص : یسالاب یوادت كدرا ی ] ردآ ه وقت

 .[ ع٩-هفحص :یسواد هلا وص 2 «تانق»

 هدتسدنآ تقو شب : ی كزىغ 7 ال ا

 . ردە اهن ادج 3اا كن هضمضم نانولوا ارحا

 یسهوو بورقیم «قرهلوا هجو كى «هزبغآ ابطا ضعب

 یدوجو نوو د زیغرب نایاعاقس قبص قبص .راربد
 یکلیم مبنم رب اتداع كناناتنا - كجهدبا مست

 یهدزیغآ هضضم . رولوا یسهعرزعر كرابورتمو

 راشتنا كیارجوب كرهدیا حیقتومفد یبهیضمجا رج



 سه تم
 هدیمصه بوياۋ یششزایح ی کج هاس هديا ناجا تا ریاو

 شد 7 رولوا ننام هل وصح كضاما یوج رب

 بی رخت یمیموضعو ه رج "الا 2  هدیا عضو هد رز وا

 ۱ ناب وط ۳ هدرا و هلا اعض ول ثح هلس هدرآ اهن ات بلا

 | تانفعت ,ردیا نم یتسهیضم خاتنو عفد یرلبورقیم تام 5 3 ۱ ۰ 2 : ll هد ۱ 2

 شید . ردیا هی ییهباصا ددغ . رردیک یی
 ضعب .رولوا منام هتنایاما| ك لاو رربدشلت وقی رلتا

 هدهرواجتمتا ونلاو هدقاماد بقاعتم ,یرلقانخ یصوصخ

 .دولوآ منام هتناف | (تانل اعارمش) «هرلحلف ندبا روهظ

 تاحتف » :هکرود لصاف ملجمن , نادنماطا داسا

 - ىلع یک یتیدلوا یس هوو بو رقم یسلج كل هعط

 یرلقدلوا باح هیفا فاوجاو م فوج صوصقا

 یرلیورقم -دلاحی_اکدهعا زارا غل هتسخ دارلبورقیم

۷ 
o ۰ ۰۰ 5  

 هدم ف وح SE ,قہم هب رلا!تاد > رل رولوا لماح

 هدتک :لاخ مد رز وا خدا ریک | رلشیدو لوذىم كب

 هن هت رلاتاذ یلماح هدلاح ی دوجوم اعاد ید

 هدا لی ب .هکنوخ . ردلکد التبم

 روهظ بایسا كجهدبا لیست یتسا:ووشن هدندب طقق

 ۰ هن رلا تاذ كل رهدیآ OR هرټدرب رلبو رقمو هج دیا

 نذا بالا ايو قانخ

 تقیقح وش .رادریتک هلوصح هبغامد یایاحس باهتا
 | ؤا اغاڊ یش فوج ا رظن هب هبط

 رداد مان یش

 هلا هطسا و و قحو طس وتم

 قمالەقااج هعف دشب

 كا رہهطت ندرلر و رقرم دشا هاةماقس و

 سف هباقو نددر و ۲ ریوی

 ضاما -

 بلا هرم ه - هد رابتعا

 نابای قجالس. كلذک ..رد| هاظن ننچهلوا تانسح

 ندنغندب ولو هدب راهرآ شید « قوقوت هر تس » کی

 فعضو رابتخ ندا ود .ن تم هم هلزىم و دوز ودیرلشید

 ررکم شن ال وا

 هدرللشای هصاخابو رارو ولو ضورعم هنفجالب هجو

 نوکه كزيغآ .رینهلهجیتن هلا توم ایرثک | تج الوب
 ا ڪڪ فا یخد ؛ ندهکلم, وش یلسغ ار ذکم

 4 هرس یاد 11 تاب رل هسن دن تمواقم

 راب و رقبم یہ هل هکروسرتسوک تاحاضیا 2 ۰ ردا

1 
1 

| 

 طق ءرلردیا ررع هدزیغآ لوا نده ضم دلو

ee لصحم و دل وب ِتاصرم .زئااب « ردا  

 س نوا شابا طئارش .كراب و رقم

 ۳ باس كيايساو .ردکعد یندحت كباس ا
 شاتنا طئارش هجمل و . رلس هروس رلیآ < رل هتفه

 گم د

 لب و رقبم
 ی و تم با .

 هو تیک تاته نالا نما کما مد

 . < ردتقد ناباش الع

 ندشاتنا 2 رهدیا حیقسو دز ی
 ر
 ل جب

HFEF e. 

 ۱۳۳۳ ا نو ظاطلق قور

 | سرت ریهطت و حسم قص قبص هاتیشرپ یک هچریف

 " انداع هدیرغ کویر هکموسوک بدو هجرد وا نوکوب
 اع ندنسهموب غاوحو بتاطو كناسنا یتدمره
 ۱۳۳ وا ذو واتر لاو بكليا

 ۸8 ةا لا وسم بم ی رشید

 ۳ «ردهدنمکح هچریفر عاج یطاارش قفاوم ۱

 ی رلتآ شید:و فیظت یرلهرا « رییطت یرلشید
 ًمظتم . رولوا منام "هتسهقوق زیغآ .

 e ا2ا وخ «كرلندما لامعتسا :كاوتسم

 1 ندنرلقل هتسخ شید قوچكم «یرلتدلوا قفوم هنانسا

 حد هرل الوا التبم هی روقسا قحو یرلقدلاق نوصم

 چ ییدلوروک یشهفاشآةتیح تار ات كکانتسا

 FE ینهمیظع تیما کە دەب ودعم تاح كشيد

 ۱ اوم 23 نیت یدناوف جرد كک ابتسا هسرول

 1 دشع ولوا لاخدا هد هلي رابتعا قغ ولو ندنسه ودا شید

 را قرهلودور وق یسشح جست ۰ ردراو یسهدناف

 ردا هوش

 .re de Souak A راز و شب دیربن درصع

 ۱ ز,دشیقص یرلتا شید . ردشع ولوا لاخدا هامای
 ۲ .ردتقد نایاشیسهصاخ کهدنص وصخ

 ]لو : (قاشتتسا ) كج وم هندوب --. *
 1 ارو فح ریبدت قفاوم كا ,«زلۇم لا یشراق

 ردندهب ر چ روما ینیدلواقءاقس هلباوص قوغوصقیص |



 ,رهلباب وقت هدمه ءرهلزیع مهى ى اخءاشغ «یاشنتسا

 هرضمتاباهنلا رب اسوهلزن قره وق هنن رزوا روک ذم ءاشغ

 مفد یرابورقیمو زوت نالوا كجهلس هري رنک هلویصح

 یک مف فوج فنا نیترفح فوج . ردا رییطتو

 كت ورقم هساملا خو اا هال 8
 ءیک قوقوتبرتسو یو رقم هنرلاتاذ . ردیهاکت رابژ

 نمی هورج ضا, تاتا هنو قاخ : 8

 كلذک . ردیرقم كرابورقیم نریتک هلوصح قجالس
 دلوم یلیورع حسن تاباملا ضرع نات د نوبفلف

 . ردیوتحم "الوذم یغد یرلبورقیم قوقولیفاتس
 هدنن و ردكی ا وه نک ها سفت اعاد یرلفوح نور

 هسا هدنرزوا رلزو و , ردضورعم, هرلزو حاس

 نکرک ندنورب اوه . رادراو رلبورقیم عونره

 کهدرلن ۲ نمی «یرلزوت وبشا رالیق کهدن راکیلد نورب

 رکرا رق هدنورب هل روصوش .ردیآ فیقو یرلبورقیم |

 تو رطفتم هناوصح «كاشاتنا ظا یش اب قشنالرآ

 تقو شب هتشيا . رارونولو رضاح هسرخ ادب
 نالواتصرف رظتنم . رين هل زەم رالىق و هليا قاشتتسا ۲

 همیخو تاباهلا راسو نوغلف ۰ یجالس « هرلاتاذ

 هدفا نیت رفح كلذك . رونولوا عفدو درط یرالماع

 هدلاح ینیدلوا دوحوم هدیرب ورقم نرد رک ا

 هلیسهطساو رازوت طق . ردد التم هئرد لماع
 ی لک ین رلاع ووشن طب رک جوتا هدب راکىل د نور,

 هب هدعاسمطنا رش ضمب هسیا زملزەم ا رللىساب 7

 ریل هدأ مرولو نرد یلماح هج دا فداصت

 5 ردر وم ريس ر هد یش راق هکلېن وش قاشنتسا

 یس هم اقس ًامظتنم كيور هدنشدبآ تقو شد یلصاح

 تكت هس املا ضاصا قوجرب یک كکل امو ۳

 تایاهلا كفناءاشغ هد ره « رولوا منام هنیروهظ

 « تاحرش اط رب هدنورب « رد یتسهص وصخ

 شاوا نا لصاح بیس و ردبآ عن دم ین وصح تای ۱

 > .رلبا وند هد ران الوا ۱

 . ردیا هوقو |

 دس ز ید ین هماش رس

 ۔رلیرغ1 شاب كبنأر حسم : :یحسم كشاب جب

 هشاقوتار ات یشداق ه هلزن « هب هبغامد r < هن

 ضعب یخد یار دلج یک ینیدلوا برجم یسهیتاودو
 هب یغامدبعت .ردیا هظفاحم نده دلج ةص وصخ ضا سما

 . رولوا شح هدي اف

 :# 7-۵ مای غامد تح ظزح ك « ره راق

 هلو وام واود تاش شآر مت تقوا نم
 كن هيخو چ اتن كجا هديا دلوت ندنسهلو وط ق اجص

 رس نالوا مزال نوجا شاب ۾ ریل 1 کوا

 ردا نیما

 نومدآ >» و « زر زابهس هوهر» 1

۳ 
۰ 

 , "هح هقر حسم 2: یم كلم ۱۱

 تا یاعلی هک ۱ ,زدل هدف ندزظن طاق ؛قوچ |

 داوم یک وہ ہ ردد لګ اص كا .هشرخو هنعصوت

 ضا ما قاط رب هسرولوا یتجهلاق بوکیرب هدهبقر اج

 هررب دن را یمن هتسخ یاد شرخورولوا بس هه دلج

 فان هک | , رب[ نیکو ا كي و هنقر حسم فقد نشب

 مدع هبقیص قیص یسهملیهلبدیا حسم هدتسدبآ یه
 _هملبک هوروا كسکو و راطتیاغ یمهقایو ینتروتسم

 نامز یه زاغو هلروص و . ردا مازلتسا ینسەم

 ۱ 7 كە وج تالوح و ةا كنج راخ یاوه

 : ناو زآ یمواقم هب هفلتخح ض | ما| ریشه رس قرهشبل ۲

 حسم هه هسک او ندقماقس یزو رار هلسا ۲ کج

 یمواقم ةكلم و هدرالمعلا سکع دلوتم ندکمرو

 یشراق هنبرلفا هتسخ زاغوب نمم مویلا .ردیا دیک ات
 ؟ ردیلکد و یرلهصوت هجیلشاب كنابطا

 هدایز ًانهذ صوصخأب « ینهملقیص كوو هدر

 يک وو یفیدلوا مخو كب نوا رلنالوا لوغشم
 نوو هلبسح یدنازت كنيغامد مد نارود هدرلمدا

 یسەم الورودن ولون هدنلآ قضت الصا كنىرارامط

 . ردندهمولعم روما ییدلک مزال

 یدناوف یخد ندهطق و كنصوصخ هيقر حسم

 هللا وص قوغوص هقشب ندنو . ردیتغتسم ندحاضرا

 لصحتم ندنرارح تدشو TAN شاب كى هبقر حسیم

 هدوحو « نکس هغامدو ینیدلوا شخ هداف هرلقل انف

 , ردیرج کیدریو ال رس

 ۱۱ — ل



 ۲ ست

 .هوضغتک ازت كغالوق : حتم هراقالوق ۸ .-

 وفا تاریخ a ا تس

 كشريك قالوق « ردا مدراب همد نایرج یهدازوا

 هغل ریغاص تیاهنو هنس ا لصاح و هکیرب هکر

 اسو كرل زوق ی مناي هتشهمر و تیببس ردق

 قالوق هللروص وو.ینریهطت كن هعضوتم هشرخم داوم

 .هتسخ دلج جعرم ناک هل وصح :رثک الا لبع هدنکلد

 صوصخ هلبطءاشغ .رذنا نیمٌأت جل وصح منم كنزا
 . رولوا منام هنسقرت و هنل وصح كضا صا ضعب

 یدوخو راب رلقایآ -: قماقت یرلقایآ خب ی

 رٹ رک «رلرت دا ردندب میسقرب لا نو

 . ردجاتح .هفیظنت « هزیهطت ًادرظم

 لاکشا یتتسیدلح سفت.« یتازارفا هدمه ء رولوا

 ضو هناباهلاو تافآ قاط رب كرهدبا لالخاو

 هنارودزکنمقایآ قرهلوا هاضف .رعلبا جاتا "یتسهلاق
 هلو همد نایرح یهداروا : زدوضع ار قاژوا كلا

 "تردعفات كب كمرو تیلاعف « ماظتنا هلا ةهطساو وب

E2 رلقایا هللا وص قوغوص هدتسدیآ تقو  

 مال او تاف1 «هناباملا «مرلهرب هدرلقایا < یسهع اقس

 « هبهلصفم تاباهلا یسیرقن او یویئر « ههییصع
 رثا. یک اودو رولوا . منام هنیروهظ .تیسح .نالطب

 فاه ثاارشاتو+ واسم ایسکع-کچهدا نیما . ردا
 ماط ر « هدنسهولع ماسقا كدوجو « مدنسهباس

 هصاخاب هدنرزوا هینطب یاشخا . رل ۱ ,نیکوا كرافزت
 یوادن. ك,« دراین » ] رولوروک- یبهتمجب ارث

 ۰[ ۹۷ ۰۹۲ ۰۱ رز هر 4 : یبال

 2 هدهد ةدنعب ؟یحاوت ES هدن راشاب

 هرلن الوا قلزستحار كجهرتسوک جابتحا هفرصم لمر

 یدادعتساهاجالتخا «ه ینامدمد طرف «ه یردصفزتو

 « زدم رجس ین هص وضخ عفاف كنيلج رز لسغ هرانایولوت
 :هرکوص ندقدافس یّوضح ره + اد. ۰
 ةدناف هعنلشاب كلوت هکردندءوضو ننس كعا كاد

۳ ۴ 

e 

 قیمور ندنو
 بح وتسم یلهدب دع ريدا “ا ابداو بح وم نفعت مه

 . هبهیصعاج .ردیوقمو هبنم هح هصاخ :ندفراقم غ

 قرهبآ یاماسم كیوصو لتس لمعلا سکع یس هضم

 ڭلد .ردنسەمەلى| نىا شەم ا د رط یه دلح خاسوا

 9F ا وح قوچ ك - كىال یواد

 RE ك«توقاژ» 1 .ردراو یسهدناف قوجكی

 es قص قص هدنوکهدنط شوماق تک

 1 ییدنلک ینا كب هب هبصع مالآ قاطر كنسا زجا بطر

 1 کا «تانق» . ردروک ذم ییدرو قوکس هب هییصع "4! و

 کت مومع هدهدن زنا مان < یوادت هلا وص »

 1 .ینیدنولوت هدنمکح قرافمریغ مزال رب" كی نوجا
 همد نارودو ههزرغ" ترارح هدفناسوا قج و

 ERs مظتنمو یواستم « تسب رس

 ۱ ۰[ ۱۲۲ .هفص : ردحرصم یعفلس

 6 زراو تل اعف ه هب ږلج تّلاظو كلد ىلصاح

 ..رردترا.:یهزنرغ ترارح ۰ ردیا_:میرست ید

 5 رولوروك ینهدناف هص اجلا هده وسر تاتو مالآ

 یسهلاقوروق كنهطقن رب ,هدلسغ ك رکو هدتسدبآ .كرک
 ۱ ES هنیکچ مسشمهلسیا ارجا.نسیغو یپیدآ
 ۱ « ردتموم رب ,كکلد هدیعرش *یطق هی یهدنقح

 ۱ مودو چرا یو رب ندنوص ی سس. 0

 :i ینیداوا ا كمما

 E یخد صا یسهلدا ماود اظتنم

 E تگ . كن وص تیسدنآ لوا لوا ۽ دیا

ED۱ سج هارکتسا لوک رب 2  

 ها ءردیا نقلتیاغعا ندرل وص كح هب هل دیا

 هنن راق ۳ ۳ وا ینتسدآ یزاع حابص نوک ه

  یدنکیآ يک یتجماوا شملیجا وصقوغوص رادقمر

 . شملیجما وص هننراقچا ف هلتیمومع هب یخد "هدنراتسدنآ

 ۱ صوَخاو ردراو یبهقاتارتتهغامد كيوب هکر ول وا

 .رولوروک یرث ان 5 نسخ« هدرا لغ شاب ع زاب

 ۱ :ظفح » ك« راق 7 « و «زب راب هس هوه ر» :]

 :.ردهنس .تنس و هرزوا

 ۱ كرهابجما وص ق وغ وص هنن راق هدنرارتا مات » غامد

 : زبدتسا ارحا هرن دب تاکر ح هدهمظتنم تر وص ًاقاعتم

 فر شاب عرای) كرلهققش دنعم تیاغ هامستر وص



 اع هلرلیطاخ ءاشغ یهدینضه زاهج ۱

 ےس عا

 تتوا چو e ه دفص می

 . زار و تیما نىشرق طرف . ردنا ی هحردرب یو

 E يلدا 2 «یلرت ك

 ۱ هی یا

 كى اد وجوهاس ۷

 تلس ردنعاد یروذح یکم نامزوا کردی

 مظتد« كا یغد F2 جابتحا و هوس ی

 هلصاف تعاتش چ وا یی ] ] رودا نیمطت هدروص

 «هغامد E كن هما وص مودو ییار هلا

 هدایز كب هن اظو تط یاضعا « هنارود ٠ هب هدج»

 .ردح صم هد هبط و ربتعم ۱۳ Ey ینیدلوآ یا ِ

 رادقم ۴م "تقاعتم یا ر وص قوغوص هلح زا 1

 صوصخابو هلناهطاخم ةيشغا قانون ةا دلتا وض
 مظس یار ود كنس

 تاققدت یحهدنآ" ناکتشو لب دعت .Pye ناضبو

 یسالاب یوادت «ددرابی» اد دین وا تا هلا هزیخا

 ام avg] ۱ هغی ۱

 دہرا قم بلاک اه یاشیا
 نا | ۳ ۹ ناتسدبا 1

 هءاضیم ۾ قا تسد 19 ۳

 ها هر 3امت وارا

 دن کم نابن ۳ نات كب

 (نادتسدن"۲) :ةدیتیکیآ ۾
 : اورد تک وزا بففخمو توحنم ند

 (ربناماوو 1 )لب اقم ەدج رفا ناسل كناتسدنآ س .

 وص قجهیاقس لا ءو وص لا یم ام هدکنهلکو رو
 تسد(سونام) وبا هدهع ال (اوک )کت وچ .ردكمد .

 «لوا ندکع هداطسونورق ابو روا هاتبسانمود را

 مزو نلیدیا لات نوجا نداق 1 ا ندکعو

EEی اععتسا مض و٠ طقف .یدریلیدیآریبعت  

 رلى زاب دنا دست 7

 . زدب اغهدباقنالبن وق وص ن وج اقم اقس لا هدایزند نگل
 یاد هدننب یرلدلقا هسا اک هدایورو آ

 ( لتناماووک 1 ) قرةلوا ندف راج تاحالطصا ندا

 هلت ومو 3 را لاع|ندنالقايو نادج وط یریعت

 هار وص نشف مج فاو رب ایو.ییراوسرپ

 . ریلیدبا قالطا یخد هرلباق یلقلصوم كيسوک شاي

 ولردوا ندقارب وط هدهعلق قانح « هد اهع كلام

 كيهاج هکریلیدبا لامعا یرلباق وص ۰ رلکج همشچ

 تیپ نالوا ندنب ال ومعم هعلق قانح . ردیولعم

 یتعی « ندرلیش لبیقوا هتشپا < هدرلبتسد کهدنرااکش

i er 1۱ « لب هلب دیا  

 هدنراقاصغا ك انا و

 . یاخلغوص دن رش نالوا
 لاک تولوا هدنغللوزوا هدایز اهد قحو هرتم ۸-۷

 ندراقاصرغابو قرابوق هحراپ هحراپ یرلهناح هقدلو

 تنس د نازو تجيد .رشودندغاشا قرەلىريىص

 1۶ لد 2 . ردو یبس
 نادید ؛ ین اعلغ

 . تعجاص هنر هدم

a aشید نازو  

 . ضرم کیدا دیلوت كن احلغوص قاصیغاب
 كناسناناحلغوض ناندنازو تسدنآ - بط بن

 ء ردا تاجا ییلهتسخرب رهدنا ظاست هنى راقاصرغاب

 . نا ىلع نازو تس

 یغیدنلون یلاحلغوص درش "هدنزاهح مضه كانا

 ۴ رلهراما ندا تاناو نییعت

 یرلتلالد و یوق ردق وا
 ء ردلکد یعطق ۰ ردق وا

 . ردففخ كب سکعلاب

 لا  هدیاب وت رار لکنؤ
 نالوا ناباش هرابتعا هدایز

 كرد هکر درا و ره رام ضعب

 یم واف رر وک یسامشاق
 .pA افق « یسهع ودشاب

 عاحوا هدنسهحان كنطب

 ۱ ود رااح بل يسا سح

 هدرلقاصیغاب هلا تاراما و

 هسدوحو كن احلغ وص دب رش

 هک هتسا ریل هلت دیا اا

 تا روذاق ققح تان ارت

 شابج «ت .رلاکنچ ب ناعلغوص رو ذم هدنجما
 2 «ن.میشرد«هطروعح هلا هدهام ی رلهج راب

 ۰ یرلهلاحتسا كشر . رولوا



 تبح ا بم

 كا هبلخ ندرلن ۲ ییاعما ءقلوتروقندرلرفاسم و

 هکریثی دما لامعا رلج الع ضعب یدراطناجیلغ وص ن وجم ا

 . ردرلن وش یرلهجیلشاب

 كوك )یغوق یجاغآ راب «(نوصو) بحط كعرا

 .یزوحیدنه لفوف «کدرکح قابق « الاماق (قاسو
 هدنتح طثا رش ضعب رلح العنالوآ یدراطناحلغ وص

 كنبرلهقلخ هک للوا شلو لاک ناحیلغوص (۱) :رلیر و

 ین اجیلغوص(۲) . ردا تلال داکو ا یسهمشودندنکلیدنک

 لوا تعاس تردی رکیندهمرب و یجالع ءب هسک نالوا

 زارب ندقدلآ یخالع (۳) . ىلا وط عبا هنتشيعم دوس

 هلتروص و و كتا لاطبا نسح كناجیلغوص ارکوض

 نوجنآ كمهلبا من«یتساع وقوطو یتسامهپاب هلی ایرلاکذچ
 لهسم رب ارکوصو تبرش رب یلمروفورولق ابو یلوتا

 هدیرب كطرش .ردیالا ( یغایدنه دوخاب لمولاق )
 . ردكمههکچ یناجیلغوص نکیآ راقیچ

 درط یشاب كناجیلغوص نوما كا بسك مات ءرب
 ر هسیا ريلاق زرت ات رهلباعم یجر . ردمژال قوا
 , رد لغا رازگت ارش هتتم

 رفس . نودع هدیلآروت یالما

 ترضح هکردتاذر ر وک ذم هدماکع
 تالک اح هنس ید هدلشارسا ی لوا ندللومس

 - لودیآ

 ۰ ردشعا

 نا اهلی شا - یوازازو تسلا
 ۰ ا سل

E = 

 توا ینعل ۴ ۲۹ ۲ TY بک یوا

 هکردنوجما كيو . ردندنفنص

 .ردش د توا هنمسا هک روت

 كب . ردهعاو نوزوا قاس

 -وطوا ینعی رولوا ېشخ ردا
 . راک هنلاح هرحش قرەشالئ

E. 
 شیق و زاب نعي ردندهدلاخ

 ینکلایشب .« زود ینغارباب

 ۳32 تب سهمی

 تایاست شد هزاب

 .,الخ لو قایا

 ۱ اینکه نالوا زکتم هنرزوا باصرب .ردلدانتمو

 . بولوا یلقایشراق تفجتقچ هع و تاباصیراهقش كغا ربا

 هود لشیدیرارانک ام )اقش. ردكتهقشکهدج وا کلا

 كيان بواوا هدکنر یسلیشیو كچوک یراکچیچ
 2 هرر هدنروص شاب اضو قاشاب هدتاهن

 ت هكغاشاب ابو شاپ راکچیچ ینید . ردشع
 . ردهدتفرط تل یرلکحح كرا

 كوي ندرلعونو .ردمولعمیون ردق ی رکی 2 (نازو
 لن هری لوس هداپوروا هنتوا هکلط یی هناز و تسدبآ

 . تایاوح تكنلت هری راچ دوخاب لنهرن كوس .راربد

 و هدایوروا هلغل وا قفا وم ییامعتسا اما اف وجا

 . نالوا يعون رکید . ریلی دشت رلرباچ لزوک ندنا
 3 ندنفی داوایرطعیرلقا رایو اص هلک | لنهرینب كج وک

 ٠ هدننمض اعا دس زت كرەلىدىا تئارح هدرل هحغل

 3 ( ۱٠١ لکش ) . رلسوق هرلهطالص

 ینیدلوا ردم هدتنابط « هنتوا نازو تیضدآ

 . ردشلر و مسا و هدهبرو نوچا

 3 . رتس هدرلریق قرهلوا تاب ییادخ نازو کش

 ۱ EES 3ا ا ۱۳تا و یقین اه لا نا

 أ قلآ تسدنا و قماقس زو لا .هدراهاخ

 مو صخ ۷ س لانا قبرا نکت اب نوچ
 . ریل تسدنآ و زیلسناقس هدهناختسدبا نانلوا اشنا

 نوجا قلا تشتذا  قماقس زو لأ هدرلوا

 3 نکل یر هدتقیقح رله ا ا نانلوا انا

 تب هدر ز یی . ردلکد یث رب هقشاب ندقرا و
 ۳ قجههاقس قیرا . ردترابع ندشرا هللا نکل

 1 « هنانتسدبآ ب رک هنکوا .كنهمک قج1 ياا

 3 ردک یدنک مدا قسم تسدبا و قحهناقس هسیا

 " هدلاح یکیدلک ا بوروط هدقايا ناسنا رلهناختسدآ

 ۱ و ردق هرتمر ندر نوجآكملس هناقس هاقلیالوق

  هولساب ندشاطبرثک او ندهتخن نکل . رلیدا انا
 :الیدلاشو یک نکل یداع یتیم هنسلوا تبا هدنرب



 یافت بت ات ها ا ۷

 بسانم وص لیگ نانال وط 4ورد « ندنفحهام

 یرو رب شلقاط هاروو كلد ر شملیجا هلو

 . ریلی رب دتبقآ هلیسهطساو
 وص رب قافوا تبا اٹک ا یکیرا كنەناختسدنا

 كرد رتک ها هغوق اب وصهنا رو هکر دا رابعندنسهن ری

 . ردیا نایرج هاسهطسا و ورو ايو لب و8

 رب قجهلآ تسدپآ « قجهاقی زو لآ هتشيا
 یسهمزال ماسقا . ردترابع ندنو اساسا هناختسدیآ
 ندقلصوم ر نروک یتمدخ كيرا هلا نکلرب تباث

 قلص وم هدرله اختسدبآ ًاضعب . ردلکد یشر هقشاب

 كن هناختسدنا . ردراو یتیدلناللوق كىرا هن هنر

 كوا هناختسدنآ هدلاح ره ریل هب الوا تا هدینکل

 « قعهنوق كىرا نکل ء شوا اشنا هدئرب بسا

 هخکسکو ت قجهنا 1 تسدآ «قحهناقس زو لا هدارووآ

 . رلسهلوا ترابع ندلحمرب هدنزرط یس

  هدرلانب یاعو كوب شب — یرامعم ا

 نیزتو حیشوت هلبا هبرامعم بابسا هدنراراوچ دبعم
 دعندهعید را ۲ رانو هکردراو رلهناختسدبا شعلوا
 . ردناب اش هغملوا

 كيلک تقو ینج هنل 1 ټا تا تاتسدا

 یلتسدبآ رب ندابآ : هبج هصيق شم لاي هدزوا

 مر
 تند ندا ( ندد هر )تا و

 :ههادو هلب نالاق بولوا ناتساد هدرلاد

 كنلمرب || ۰ ردهدنآ رب میظع هدتبرشب یلافوط حول

 یالقنازوع ۱۰ :هعقو نالوا قهاشو دنلب هدنخ رات

 ۱ ردهدیآ رب كوس هدنخ راب یناعع

 .هدیصقضعب كنيعفآ :رعش نایلوا لباق یریظنت هلتچ
 دال هدخحدات || . ردهدیآ رر هدیداو مدق یول |

 ینرارک ذ كمظاعا ضعبو كعاقو نالوا قهاشو

 تي رح دبا : انب نالیای هرزوا كعِا لقن هفالخا

 یغاللو تخاف ۱۱

— ۷:6 — 

 ندیا باجتا یناسناهلا یمدق «هایکللزوک «هلیتمظعا ||
 . ردقوح یرلهدیآ كلواتسا : ییایم

 فالو او داف اهدا دای بس
 2 رالالتخا نک هدنجما ضررا رلغاط : هاتک مظع كب

1 ۳۳۷ 

 رخ چ تاططمتع یبراا اخ ما یملعع قفا
 نالوا مادو معاف تدم نوزوا |

 ینامع ینارش ماج هیناملس . ردی رهدیا كنناس دا

 نالوا هلیسو هدایو رک ذ || .ردهدیآا ر هدنسپ رامعم

 هشان ندشاب یرارب وت : یشره ندبآ راطخا یبیضام
 هن هدیآ رب ندیآ راطخا یغلیلن ام هدع دا ه ١ کک

 ۱ زکسرابا فداص

 هتجزسنارف هدزمهدددج تادا هلاکو ا.

 لامعتسا و ذخا نوجما هجرت نسهلک ( نامووم )

 .. ردشهلوا

 « یان رک دب كناذ رب ايو كيش رب ۰ كنهعقو رب

 < نداد اب. نات دما ددا . نوچ: یی طاف
 ی هبخم راب هعق و رب مهم الثم . ردتراسع ندملعم

 نلیدیا زکر هرزوا كمردتا رک ذ « كمرب دک ۲

 بمن نوما یمن دیبا كمآ كويب رب « رلنوتس
 هانعم یجنرب و . رد نامونوم ررب رللاثم نالوا

 ةمادا كئيش ر . ردیخشرا لیلدر نامووم ار ظن

 نوف یر نامونوم 8 .. ردا تمدخ هس

 قلعتم هتح نفو یرامعم نف « هصاا « هب هعب دن

 . ردا تلالد هدهاعونصمو را ۲ نالوا

 رک ذ نایاش هدلاح ینیدنل وا قیبطت هن هنرامعم ا ۰

 یسهلک ( نامونوم ) هدهجزسنارف

 كنهدلب رب ایو هدس اتیرلرک ذ ثناشا نالوا طو
 هنت دق ردا, نمضت یتسانعم كما تمدخ هننیب زت

 هکیذبا نزم هللا نامونوم ربثک ردق وا یرپش
 ۰ هدنرزوا خیرات هسلکندنسهرن كنهدابو (نورچیچ )

 كاذک لک ایه ۰ هفرشم "یابم . ردشند ریلیزک
 . رددودعم ندرامآ نلی د نامو وم

 قرهلوا یسهجرت كنسسهلک نامونوم هجرسنارف
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 ندا لوادت هدزعاسل رد.یر ندامز رب نقاب

 روءا نالاق ناتساد هدرلد هدهمرع تغفل هدآ

 . رد ید رقم فاس لک دا وا

 ناتسادهد اد یسهلج كء.اقو روماندا روهظ هدلاع

 نالوا ربع ههمیطع

 رسا دم اۋد ا خر طات تمان و وأ باولوا
 رظخن تدم نوزوا ییا یسهدهاشم كنهعقاو ره

 هدر هظفاح هدهح رد تاج هد دا ثحم ا كح ەدى|

 ندا زا .هدلس وظ ای «نایر وک رلهنداحقوخ . زار را

 قج1, :.رولوا یکش مال وا رلیدوتوا زمک نامزقوچ

 .دهاشابو دل رلدلوا دهاش اک | هکردراو هدمیاقو ضعب

 نماز هل وا هک رل مح كرانلوا فقاو الق ندر

 تدم زو :وا عیاقو و هکر قارب زا رب هل وا هدنرلغامد

 ناتساد.هدراد هروروط بودا. لوادت هدمایآا هظفاح

 یرک ذ نکیا شلو اق ندتوج هعقو . رلاق زولوا

 دا ماود هدرلنهذ

 ضش وضو بهبهم تادا «هب همظعر وما لب وا هتشبا
 رععت .دیاوآ نددنآ هدنناسل برع هر هيها دولا: یزییفت

 هدرلهرطاخ -یراک دا كماقو وا هک ایوک :. رولیدا

 ندیادیلوت. یراک ذاوا هکردزوجما كنو ؛رویلوادّوم
 قزهلوا دولاب ندنسهلک دب أ «هد هج رع همیظع مداقو

 . روشد دیاوا «هدیآ

 دنوم ةن ایداعو تدم نوزوا راک ذا« اب

 هدنرزوا .سونغن « نالاق هدرارطاخ هدنزوص قیسلوا

 یک هن میاقو شید همنظع روماو « ناقارب و ات سرو

 یسوف كعيافو .ردرلبش

 دیس هحرد ءردیاش فرص

 هکر دب رج ین هدنرزوا

 .ردعبات هنتلباق كىسقن ه

 هزمساوح هکرولوا ثداوحو مياقو ضعب هلبوا هدلاع

 راصراصك. ین هییصع “لج «راصاب یغآ «ینلکو هلتدش

 لاڪ راک ذا هما ماتم ذي طاح قاشا تسیاقو زا
 ‹ ییشخو تنه .« قشهدوهلو هدزب هتشیا

 ینارین ات لتدشندنرلتج تذلوم الصامل او یتریحوب اجا

 . رشا

 : نهذ لببقو به تاک ارداو تاساسحا نالوا بحوم

 ا کوچ یکی لی هی ددا ملر

 ٤ زار رب «كنەب وام هث داحرب لتیما اما , ردیرلتلاح

 ابو ابو رب كناينط رب <« ككنیفناب رب یلتشهد ٠ كن
 سبا ا رومآ یلاعماو تلیرح
 كتاب داح و. قزهلوا یهعذت دارا رو 3 ی رد

 RY ی داغ .هدهراه رطاخ تدم نزوا یراک ذا

 Ea هل رابتعا یرلزبم ات نالوا هسو یدمش

 3 فانا راک داب .هفالخا «قخەلواناتسادەدرالىد

 هلبایئابم ماط رب یراک ذ ا كوچ « كراهعقو

 هببا رولوا كح هاب دیا 4 لا رله و هو, لی

 .Li حی هتلا قالطا هدیآ .هدهب یلابم و ۳

 هدیآ ه همظع روما نالاق بولوا نا:شاد هدرللید

 میاقونارولط بولوان اتسادهدرللید |رکوص نیدکه اید
 و روماوا هدنرب .ریابب هند هدنآ هت العا كب هدب هریک

 هردانهدن رکید ءردلید نالوالبلد ةتبرلرک ذ كغياقو
 هدهد روص کیا. هی , ر دشیکد قتلاقح قرف یهدر الد

 روما فاطرب ؛ردیشو راک ذا ندا لوادت هنطب ندنطب

 «نیسشیا لوا ةد راد رسا ,ردی راک ذا ك ةميظع

 لوادت هدراربرتسیا

 تن همتو رب هجرک هکردراو هدیلاع ءیلابم ۱
 انا نوجنكم لا aies کد

 یکوب ناه وبا طقف .زیلس ان قبه دصقم ر هقشاب« زلدنآ

 رغد وا هئس راک دا نیما

 لیایراکلازوک کهدنراشلیب اي هلبا یرلتمظء یهدنراش
 یکم یا | زچاراریث اتیجل ون ردهدزک أرداوساسحا

 ۳ وا قمر وظتدمنوزوا ا زظن هن ,درلناکمو تن اتم یک

 ا ب :كدبأ كعد .راردبا ماود قوج ؛ رلریلناي

 ژان هلو . ردزاو یرایصن ردق هه هح ر درب ندئنم

 اتهد تهح رب لصا. كحهدبا  قدیصام هنري هدنآ

 تدم نوزؤا ارظن هنبرلتناکمو تناتم هدوا هکردراو

 . یکهدزلن امز :یولقدسلوم : ءا. هننرلالاق .هدلاع

 * راکذا كرن اوات دهاش هرلهمتو مظع و
 , لب وا هدولب ر ابتعاو هتشیا . ارال لح



 سو 3
 يک

 كعا لقت راک دا هفالخا ًاصوصخو زمکیدید

chدلاحوا .ردقو قرف ندس مشتی نوح  e 

 هیتر یا
 ri ت لسا كن هدیآ a کهن ۳3

 ,ثددنآ لیدشت یریبعتو هب یابد دعول چ کیا ك هديا میپسوت

  n؟یشو را هلو ه دتل هدراو هد |

 كاردأ وا جیب نا روط هدنزن زیا .نفرآ هی

 هایتمظع «نالوا تان ةا SE راک

 حور هل | نیم هرظنم و تشه ا یسامسو 3

 ریذست «ناصراص یزیکرارواو سابحا ها ریما
 ییدتیا ثادحا ككتمنص ا اد, لابح ام

 تار درون هدرلن و ؟ : یرویدهز و تهج هرلهدیآ

 ےظع وب نالاص شاب هب ایس كستقلج ؟ ۱

 دن دل وا شا ثادحپا كاتعنص هد هنبرلانب بیو

 لشع زو

 هر هص۶# . مهیا فقوت هدهطق و دک

 ف کد راک و

 7 دا .زریاس هاا بیت نیع ا

 ندیا اقاو هءادا یجاورو کچ ینرابتعاو ت ۱

 هاب هلش 9

 هر الر و تح اصف هدنتخأ برع 2 را كعد

 اراق ريغ یا وریبو ریظنب هت

 ۳ هشت 5: هدهب هس دا و هيف را

 « نالوا ل

 ورعش تققح ؟ ردي کد هظحالم و وب هنب . يجو
 . ردن زدهس دا تادیآ ه راخم را نوتب هداتنا

 OYY E هر ۲ هن راتیهامو تعنص رادیآ

 لاکو ای « رولوا EE . لی هد
 راتاو یابم زمکی ید هظحالم م رولوا

 یشرک ذ تاب ظع سا رب نش أا هکردراو یعسقرب ۰ دق

 ینمانكمدآ نالوا ندمظاعا «كقیا لق ةبهبت لاا
 SE OR هلل دصقم كمەلبا احا
 ي شم هب یرغ وطندب رغ وط قمدخ درس

 نیعم « ردتا الد هایحا یتمات كیاذ رو هناق هنالخآ

 كمرافو ضعإب ش کا رنو ۰ ردتلاکو و

 فنص و

 مد یه
 تی هعل وا قالط ۱ هدیآ هراعشا دام نااو رادتمیق

 كناوذ ضعي, شمل قا «یرالبلد ششلوا_ هماقا ًاصوصخ
 ر هاج «ندراهدیآ فنص و هچ را« ردیرللکو

 :لاوحا ا تراک ءانص كنامز ینب باب ۰ یک. هقبتع

 ق ءریلس هل دنا لالدتسا ردقه هحردرپ هدهسیقالخا

 یّدیشیه تولوا تالدر یمضوو لصا لالدتساو

 ینابموا هنب یلصاح PTET دل وا هد هلکر ه

 را ران وب هکردراو هد يمسق 1 هدنآ ااو

 هرلن و . رد سم الباب ها دصقم تلالد te هن هعق و

 یا یرلتیهام + یدن نک قالطا هدنا هلش ی

 ذص یکك للزوک یهدنرلتثیه .كاکویب کهدنراکیه
 هد Ê 1 هکزردهظخال» یک تائو ماود ار
 ۰ دعا ناطلس .« هيف وصايا الثم .. را لاخدا هنفدص

 .تققح.

۰ 

 . .ردهدیآ شرب ی زلف رش معمای اح ناهاس ا

ASهدنراتشیه .« تظع ی  

 یک شا قجهروط ادم

 . ردشعاب هدیآ درب یرلاس ا تناکمو

Eشب  
 تام E دلماب

 الثم هن

 در و E 8 ردهدیآ ی .یس همش دچا نا

 كلاناسنا یجیتیرو كنامز هدهنناقو اکو هدناکم
 هنر یو ۰ :لزوک هد هج رد ین رم 4 8

 ap E همتنشچ و نالوا نيتم يک غرر
 6: و 21

 ز
Eبرده هي هل رتب م که د نتمنص  

 De ضع "سل بور وط تدم نو وا

 .الوروق قربلوا راک ذ کا رانو هچرک هکر

 ۔شلوا لح هراک ذا ردقوا هلا نار ا تردی

 و
 نوجما كما همادا یرکذ رب اص وصخ رهدیآ فنص

 < رلهدیآ و ندفنص یجنکیا غ ینیدنل وا عضو

 هدلاح یرلقدالای هرز وا كملبا لیثع یرک ذرب اساسا

 هراک دا لب يک یتا جرات هر وط نا

 اوا راک ا درا 3 ا رد نل واتر ناایوض

 . رلیا مدقت هراک ذا < را هی لكنا و -ردیآ مد

 .رددوج و ملاصتاتیج مو هدیآ فنص ییاو هتشیا

 ردراو

 7 شر جرات ندن راول د ادا کرد



 دن

 . رلیدبا مج هدنتحت سنج مسا هدنآ هدیعون کیا
 هدنروصرپ زیملاو هدايزدلا هسیاقافتا و لاصتا تهجوب

 دع دوم تسن هرع « تدم نوزوا هدلاع رلهدیآ زا

 ؛ ردیسالاق بوروط هدنفرظ نامزر كج هل هلی دیا

 ر ندضام هزو رلریلاق بوروط تدم نوزوا توا

 ف
 یاو ماود یش ر ناروط تدم نوزوا هدنامز

 هدهنیاقو كنامز نوزواوا ینیدلوا شمرک هابسح
 نوزوا هدنامز هتشيا .رولوا تیاو للدءدهاش هتلا

 هرلهدنآ هکی سانعمرب یزال كهلاقو كتهمروط تدم

 تدم نوژواایرلهدیآ اعقاو .ردانعمر یچنکیآ فاضم

 لی دیا عضو هرزوا كعا لم رخ هفالخا قرهروط

 مظع قوچرب نالوا راذک قرهروطتدم نؤزوا اي

 . ریلاق قرەلوا دهاش هعباقوو روما

 تأیالقا ردوا نسا نار هدلع 2 ریل بوروط
 لقانو دهاش قداص ررب كنبضام هدنجا تالدتو
 نالواشعا هظفاحم یرلقل راو نامز نوزوا قرەلوا

 نومضمهبروآیس
 هدنرلر یرب ندرلن امز کسا کج هبمهشت كمه رک اذهکرد

 هدهرلغاط نالوا یحاص نیکهرا رق ؛نالاق بوروط

 . زرودیآ لنت ًاعسوتولو یریصت هدیآ

 هنعاقو ماطر ییبع ندا قبسكرا یخدرلغاط

 یزال كناش كاهدنا هکردنوجما ینیدلوا دهاش

 . رونلو ر هد قسانحم

 نوجا ینیدلوا نشا ندد أ یرعت هدیآ هصالخ

 كملس هلوا هدا یشرب هل رابتعا قشاطم هبانعم کهدنلصا

 شمک «یسالاق بوروط تدم نوزوا هدنامز نوجما

 .ردمزالیمالوا تمالعو تا هعاقو مظعو مهم ضعب

 حیح یقالطا هدیآ هئیش یه نالوا زتاح ینص ییاو

 . رولوا

 نالوا کی هدزع اس دا  هدزعاسل كيهدیآ

 ندهدآا هجرع هلیقرط میسو یسانعم و

 انعمدیا رب یسن هدنتیهام كرا 1 وین ابموب

Moi e سس نر دیاوآ نالوا یمج و هدیآ هدناسل و . قد 

 ٣ كوت نالاق تولوا ناتساد هدرللد نامز

 کرو هم هدا . یدا رولیدا قالطا هراهبهاد

 رک كرایهادو هنداخ لوا هدوک انعم یی
 ززوا كنا هيو لشع هدجراخ « لکد هدرلاد

 لیت ید ندانعم یی وب .رویلوا لماشهراب نالیبا
 هتشیا . قدلوب یرلانعم رکید نایریو «بهدنآ هلیقب رط
 لداعم ( نامونوم) هجزسلارف زغاسل هلتروص و
 . ردشلوآ لئات هنسهلک هدیآ قرهلوا

 هچرک . ردلمامردشراق هلبا هقیتعذات ۲ ییهدنآ

 كن هقبتع را طقف . ردندهقبتع را ۱ رلهدیا قوجر

 ندهقبتعرات ۲ نوجما نامزر یک ینیدالواهدنآ یسهلج

 . ردلخاد هدنفنص هدیآ هن ینابم نالوا دودعم

 « هارخ بولوا یلوصحم كتيدم مدق هقبتع زا

 هلق ندکساو یرلقاط لا < حالس

 كما وقا نالوا شماشاب لوا ندزب هکردایشا عونره

 لصاح فوقو هتناداعو نایدا هنناعوضومو ۳

 ۰ 2 قيال ههظحالمو قبقد نوجا كملسهد

 ( تعحارص هنسهدام هقتع ران آ ۱

 كا ندنرظن ٌةطقن یرامعم نف كن هقتع رای آ
 رظن بااج ° تمقید < مسج یغیدل وا لوغشم هدایز

 ۰ تای 7 شا

 لباب ء روا 0 ۸ هسا ۷ امور رلهدیآ تربح

 بولوا هقبتع راثا ندا لیکشت ینرلهارخ رصمو

 بوسنمهما وقا رکید یک یوق تک ادغام ندرلن و

 ۱ . ردراو یخد رلهدیآ

 ل : ردراویعا ونا اقر كنهدیآ ًازظن هنعوص وم

 . یک رتاسو حلص دنا «رفظ هدیآ «برح هدیآ «فرش

 هکر درلهدیآ نب ده رتو رق رلهدیآ نانلو هل رثک هدایز لا

 رم + هدا . رددوجوم یر ندهعدق هنمزا

 یرلارکوص نکیا رلتروص یلایخ قاط رب یرلوا
 ٠ یدلآ ىج لكس كن هسیا ريلساي هنما كمك

 هدرلياامورو رلیانو هدههدق ةنمزأ هرلهدبآ عونوب
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 مج یلکش هدهطسوتم ةنمزا .روناوا فداصت هل رک

 هدننامژ یسایحا كنوتفومولع . یدیا ردات كراهدیآ

 رارادمکح طقف .یدریک هنمکحتداع ندیکی رلهدیآ و

 فراصم . یدا رلیدا اشنا هنمات رللارنج هلا

 ندنفرط رلتآ هسیا رارودا ارا یک یسهنانا

 . یدیا رلیرو
 ندراهدیآ و . یدلاغوج رل هدیآ قاطو هدزمامز

 مات اپ ندیرلهحول روصت اي رلندا هارا یصاخشا

 « ندلکیه ر یتآ اي ۰ ندلکیه شلاب یراب اپ

 . ردلکشتم ند راکه شلاب هدرر ییاقر دوخاپ

 0 ندرلهع رابق 3 ندط وطخ رلهدنآ نالساب هنمای عیقو

 ۰ ندرلشاط لیکید« نیرو نده زا ع صاخشا ضەب

 . ردنرابعندرل ولب اب كوس ۰ ندد اعم < ندر رفظقاط

 دجا ناطلس . رددوحوم رلهدیآ یک و هدر رېش

 هتشيا نالی منوط « شاط یلیکید یهدشنادیم

 . ردندعو و

 کهدخ وم :ردران وش یرلهدیا سج كا كنامزوب

 هدعاح لک « هلاهلاو یهدغروبسنکهر « ایروا

 غروب قتیوت ۰ تول یهدسروو  هلاه سفنوآرف
 ردین ۰ رفظ نوتس یوهدنیلرب « نامره یهدننامروا
 کداز۲ ةدنآ یهدننامل قروو « ایامرک یهددلاو
 ۱ ردب رلهدنآ كوس كلا كندا ةنمزا

 ع ونمیساشنا لکیه هد هیمالسا تناید - هدا هدمالسا

 فداصت هراهدیآ ندنعون لاثع و لکه هدمالساندنفی دلو |

 هنسق هبربخ رای 1و دی اعم طقف .ردیعنبط یسمامهنلوا

 ینابمیک و .ردقوج كى تا اشناوهنا نالوا لخاد

 « همشچ «یرروک « تراجع «ماقناخمماج شک الایلع

 كمالسا نارادمکح . ردراوا یک هنو ۰ لیبس

 دنولم.یدنا راربریدشبا اشنارانآ کو اد یرکو
 تاننارضحیراهاشداب زار ظن فر ل دە

 یرلهمظعم راث۲ ېکو هد تخت جراځك رکو هدزمتخاب

 یمهمدج دمخا ناطلس « ینی مش مماج هیناهلس . ردراو

 کهدهسور «ینیرش عماج ینا میلس ناطلسکهدهن ردا

 ۳ . ردندهلج و فیرش عماج ۷2

 وتس نالوا یک اح ییهعقورب رطخم نایاش ینعی هنمسق
 و سا هحنلک هنعو نالوا لکشتم ندهصوصخم

 شضظ#دنآ رب یتیدلوا داتعم یساشناو زکر رلهدنآ یکو

 . رویلنشالک 1 هلدوجو كنسهدنآ (نوخروا) نالوا

 . ردهدکدی اشنا رلهدیآ یک و هد زمتکلمیندهدزعامز

 ساشا كروكک ذم طخ هدنآدم كالو روع زاغ

 ردهدیآ رب هل وا یخد نوتس نالوا یا

 نانو e --. هیکلم ةرادا --.

 ر زونه لاک کر ی رلددعو ینعقاوم دل رلهدیآ

 ردفسأت نااش هکردشماعلوا ظا لودح

 یلغفح كرا یهدلو و هدنراتکلام راس كنايوروا

 یراث هلو و شلدبا بیئرت رالودج یمسد نوچ ا
 .ردشّهوا نییعت هددش تازاجم نوجارلندبا بیرخ

 طاسا٩ و ۳۰ هم رخ الا عير ۲۳ هدهدز

 زوتوا كنهمانماظن هقتع رات۲ لخرات ۱۲۹۹ هنس

 دوح وما یصوصخو یوم » هدنسهدام یجنجوا

 رادهنخر دوخایو ب رخت یهقتعرات ۲ نالوا ز وکو

 یسهدام یخ زکس زوئوا زو كنازح نوا ندرلن دیا

 7 هدن رلقحر ارب هاقم | یدقنیازج و تانمضت هحنح وم

 « رونلق ارجا یغد یسازج سبح ردق «هنسر ندنآ

 هدهبنس تموکح دزن یسهظفام كن هقتع راب ۲ كرەلند

 کەدزىتكلم ردشلدا هنارا یغیدلوا مزعلم ردقهب

 فراعم | هیچی رتو ریمل هتسهظفاحم نسج كراهدنآ
 ه ريخ تاسومو هذ رش مماوج ۱ ردر وشام یر اظن

 هننراظن فاقوا هدیمرسو هظفاحم رلهدنآ نالوا ندنلیق

 هشرهظفامو ریمعت كرلهدنآ وب قحا
 هزوم هلدتهج قلع ههعید مبانص

 هب ۰ اتم

 ْ رددب اع

 هد زمتکلم

 یساعا تراظن كن ردم

 سه یس رغوط هکردشع وق هثحم قوم هجتریدم هژوم

 « ردتبشن رب نیسحنو ر دقت نایاش هدلاح

 هلیتقو تهح و .ردمزاللكب
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 اوا :es  ندنفط یرلتوبام روضح كنبرل:رضح _  هعقو ترام ۳۱ تیرح ةدیا تی. رع یادی
 دنا ۳۲۷ هنس لی ٩ یداشک مسر و ] نوجما یا رطاخ ی ابحا كناروالد نالوا دیش هدنس

 . ردشمنلق | ۳۲۵ هنس زوع ۱۸ .یساسا « ردرلعر ییا اشنا
 نمدنفا ناخ داشر دم ناطلس زمهاشداپ هدنخځ راب
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 طو رم هنن رزوا ساسا رم: قا رطا . رد شل

 ترانع ندعود نوا طاح هل رلرا و د لقلقمراپ 3

 ردشلذبا ا هدن ورد هاب رب سم و جو رطم

 نات .رد مق 4 هرژوا قلوا یلاق وفو ا ۹ ۱

 ۲ ردهدنتل كمسقو e ردهدعغاشآ ندنیمز ن

 ۰ ردشلدا اشنا یعسق هر هدتسوآ

 ع وطقم مشق یاتحت ندیا لیکن ینسەبرت كدب
 وا هدنلخا ده رت سر داد دا عالضالا یواستم باک

 تعنص توق ر كون و شلریدروط هنب رزوا اا

 كن هدا, بولوا دوجوم رارک ندا
 get ك ر .ردشعل 1. هنتسوا هوا رک وب

 ‹ رددوخ وم بارحم هدنتساقتسا هلقاو هدنعوطقم

 لومعم " ندنشاط هکره یرازاوند و یرلقایآ کنه

 ل رلتبتقالاتسسا "فی رظا تباغ یراق شاب زاد و

 یس تح مس

 . ردن

 - یواستم تایمر زر

 ۰ لگ ی رز رک بس 1 .ردهدنلکش الا

 سر. هدتهج چ وا نوجا قمقج هن رکید ندنرپ

 هدنرلا را. كر لقلت هلرلن و دموشا .ردراو ران وت درم

 روک دمر. رددوجوم ر هرز روا كاكا مچ

 هالکش مظتنم سدسم بفصن یرهب در ان وی دم

 هغلنګ رب EL تا قره الشاب ندتهحا چرا بولوا

 یک ییراقوب هاقمهصب تل ندنقلنص روک قا

 روك ذم « رلبقح ها رطا كيهدیآ لصا ىنعي هنلحم ,

 شظانتم كامظتنم ,سدسم» لکش یکهدنناس رت نون دم

 یت و ینبم هنرزوا هدعاق سدسم هدنراسآر

 وو نّوتسر ,ندتسی ًاموص كحهاس هنتسوا كلوا و

 عوضوم یاشار ییتبتقالاتسا ندرصهدهنتسوآ كى وتس

 فی رظ لومعم ندزنورب هدنتسوا كرلقلشاب بولوآ

 صصص هدیرلا زا كتب راکر د رانف « ردع و وه را

 ےس ۷۵۷ س

 رلاباب كرك ۰ یرکرید رانف كرك بولوا دوجوم رل
ESE9  

 ۵,۷ ۰ نیلض رہو هدنلحمینزک تسوا یمسق هدآ

 هن رزوآ هدعاق عالضالا یواستم تاغ رب هد وط

 یرامآرفامبق یمدرزوا داو کردشدبآ ابن

 هنرزوا كاسر سیار ,هدعاق وک ذمو شلدا مطق

 هلل وک ومع ندنش ط کره الجم ہدنرظق, ےتناس شعلا

 ناکه دنر لازا و كرلەللوك زو ذم . ردشعولوا مضو

 داره فی رظ "تیاغ :ندیا اضرعت تھ وت بولوا

 زادج ضقان مالها مظتتم شدسم كنهدنآ هدنرژوا

 فی رظو هدرخ باغ لوم . رالشاب یر
 لجو هیاعع یارغط هجو و نالوا زهجم هلان رم

 ند ص ص

 هدنق وف كرلهحو وشا ۰ ریتشلدنا صصخت هه راي

 لاثمیو تفیرظ تیاغ ندا هفاضا

 كغاچمو قایصرنیزم هدنتسواكنواو رلتبتقالاتسا

 مس

 تیک رک وک هب هدیا

 « ردرآو» قاب ما ها ر لیحو کیا نوا هدنق وف

 چو ترذی رکیو لتبتقالاتسا هلس رب هدهدنتسوا كن و

 عضو افق پوط رب کز یر ندنشاط 3

 ر و لومعم ندزرور aT ك وطو نعلیتنا

 كنهدنآ . ردشلدیا قیلع هد را یواح یصوص لکش

 وا . ردورتم ۳ نوا. یعانرا لیمک ندنیمز

 هنمرسق 4 رز ی * كن هدبآ | د ندهعوج تدره

 زند سم و كارب 3

 ۰ رداو وق ر ردو و تباغو لحدم

 و

 رد وسنم هنمسا رامعم تولسا رز

 سیس ات هلایزاربا لماکت رکفرب هدروک ذمتولساو

 « یس هموم ته ۹ ردكب رفظم رای ز ردشلدا

 هص وصح تمیقرب ها انن م مددو هدرخ تباغ هصاخ اب

 مس

 ع ۱

 بارچا چ

 و ۶
 تاوهص ۰ ردزاح یه رامعم



— ۷۵۲ — 

 .ردنیداق رب ندنرافلّوم زیاکنا س یدا

 نوح (ریلی دبا ظفلت یدبآ هد هج زیلکن )

 یدیآ . ردندنساملغق وقح هکیدنآ ساموط
 . ردشعا دلو هدنش كن زوع یسهس ۲

 ماعآ ینلبیصحت هدنسهبمش قوقح كننونفلاراد ريك
 زارحا سەن را تیوذأام هد۱۸ ۵۲ هرکوصندکد تا

 نبع ملعم هنن ونفلا راد رک هد ٤ . ىدا

 .یدتاافا یت ر و هامون ردقهنسهتس ۱۸۷۳ بولیدا

 یخدرلسرد راد هقوقحهدنبتکم (ماشهرغ) كل هردنول

 شفلوا نییعت کاح هنسهدلب (دروفدب) . ردشمریو
 . ردشملکح ر لا یا

 یسهصالخ رب یخ رات كن هسندم تالماعم هدرلللامور

 ها هک تاک موم هیت ا وقت و

 یافل ات راسو یرتا ییا راد هقوقح ا یراماب

 . ردراو

 (رثب زاب هداند وع دوخاب سایدع )

 نالوا روک ذم یرلمات هدتاروت

 ه ام را تر رد یس درد كلسر کیا نوا

 , رلیدا نظ یفیدلوا رصاعم

 دا شع كناسبع ترضح

 و اور . ردیر ند

 . شلدا نیبعت قرەلوا سوپقسپ كليا ه ( لباب )

 شلداتیاور ینیدلوا شمزاب ینلاحهجرت كنو راوح

Aمولعم هدیدالبم رصع یجندب  

 . ردلکد یرغوط كب تیاور ندنغیدلوا

 ندنس دم ۰ رد رق 5 هدناتسحس ۱

 ےھار :ا ن ن ت نت دم نساوا

 . ردلارو یر "الا صاع

 - سایدبا

 - سایدبا

 71 8 هدهسنا

 را

 ندا نابرح یو لحاس هدهسنارف
 تی

 ات رنو اد 3 توک رب

 نایرح ینو لحاس هدهسنارق منت

 ۰ رذدیاج ۳ ندا

 نوسوا) ندنسهعمتج راح و ا ۴

E ⁄؟ردیاج رب. ردا نایرح  E 

 ۱ 1  ناغو ( كرەدىأ ر وهظ ندنغاط ( سو ر هللاباق (

 8 Ez ۰ رولکود هزکد ندلوق اق 3 هدنن امل

 . ریاسهدیا ارحا ریس راقاق فشفح هدنمضعا میسق

 ر لومعم ندشوک كنغللارق هلعدق | 1

 هروک هجمار ییادمش . یدیا یسهکس را

 ار . ردهدنتمق قنارف ۱,۲۵ نعت شور قلا

 / رات الو ضعب كیاسالا هدنل وا فصن كقاس رصع

 رخ هدن رلن امل هحلشابكقرش و هدلوناتسا «هدناخردژا

 یدسا دوخاي یلنالسدا هدنراهساس قرش . یدا

 «یدیا هدنتمق یعبر كانى رلات ادنال وه د وخایو تكشورغ

 ۱۳ ناسا ار نلف |
 ر ی هدن راف رط لا كتسهطا 7

 یدمش . ردیا دادتما هع و ژب ربا ۰ ردتاال و

 وسهیحطسةحاسم .ردمبا هنسهدحتم تاموکح اقا

 ۱ ار ۵۷۱۸ یسوفن « یب هرتم ولک ۱

 ۳ هکردټرابع ندهفن اطرب لرد نایکش یسل اهآ .ردهدنس

 ّ ندنبلاصت كراو اژو یلنیچ یتحو كرلبجحمز هما رازلام
E۳. هطآ روک ذم یا كشالو . ردهلوا  

 <E ا ارا ندیا نایرج
 3 . ( تعجاص ههدام

 یاس ید لف هدسغ یا رفآ — رآ

 ۱ یلطش ل امش كنس هحبلطب هب ر هکر دهب رق رب ناکه دنس هر 0 ری

 هللا رق چاق ر رکیدرا وجم یسه رقارآ . ردهدن رزوا

 ارو .ردبالیکشت یتسهرادا ٌةعمتحم (ونو) هدکلرب

 هدنجنا لوك « رلردبا لافتشا هلا یدیص قلاب یتلخ
 ۱ ۱ . رلرلیاتماقا هدرلهبلق ینبم هدنرزوا ات زا

 زونکمواتودنلاممدنریطاسانامرج = نواربا

 كن یرب بند مالعا هرلن اسنای ازخ ونافد«یرلر نالوا

 .شعا ردا جت هدن راکوک منصلا وریبیرو ۔ . رد یا

 را ةا ر شاد اروماز هداناسا
 م وصارب هدنبرق . ردیرق 7 ۰

 a 9۷ يا و



۹ 
 حس

 ۲ تعح أ ص هنسهدام ا ہتشپ تادار 17

 كن (یول) یجنوانوا در

 ددم د

 وار ود ار 7

 یدا یسویتسیا ( رووال) ویزاباب

 او زدرا و اا تن

 تزارا 1
 9: تعحام سد ۱

 تجار ا تک

 یتابکے م لوتفان یی رک هدایمیک . سا لوس ا ار

 . را مسج نالوا ندنفنص

 قیرفت تولوا لدو میک یرایکر
 یلتوق لوتساریآ ( . رينید لوتفان ب هنبرپ نوجا

 یلسیلیس وا كهمزتامور <

 , رودلوا لامعتسا لد هتاکس
 . رارا

 ردناتا مفاد ر

 ابو یدلج .( ند شرا. رع, ) فص شارا

 . نالوایلکسو هجالآ فلاخم هتکنر لصا یو

 . شارا یدلج كناوحو . سیم
 : شارا یزو كما و : صرا .نالوا شمایغوا ۳

 ؛یریقهلق. .تآ ی یسبس«یکش «لهجالا.سا -- ۷

 زسیوت كن .ماق كج یشارا وش : تا رق لب

 داج عون رب رزکب هزووا نالوا لصاح هدنرلرا +
 . رولوا هدنلکش رللو ضاس ضاس هکیل هتسذ

 . ر نالوا قوح ان دو فاتع اک +

 , یللبچ ؛لسیس «هجال1..: یرافدا م
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 = كمريتک شارتآ : هیلوق تابیکرت س
 . كتا ادیب زوبوا .قملپچآ ررر, یرد بولوکوا |

 هنتلع صر |

 . زرو دا رعت شارا هدزعاسل

 | تاید (ندومزح ) هدناندعم سا

 | تدنومزج) ردیسهعونرب كزلف

 | هنسهظفاحم ك رانا زب

 ۲ مس

 (تعجا سه هدامون ) قلع صر . سا قاشارا

 یحطس شرا هجم رع ۳ | را بتس و

 فصو هیش یلکش نالوا فلاخم هنکنر زض

 كل رک هدنرلبوت و هدب دلح هکر دندانعم و هتشا . ر هلوا

 نانلوم یرلتاشن ایو یراکنب هلوا یضراع كرك «یتاخ
 قزهلوا ذوخام ندنبسهلک شو هجمرع هرلناوبح |

 رولوا ضاس رکن

 و رو یابد هصاخماب هدلح هل وا . هسیا

 ا بیل هفدرظن هدایز كی لاحو دول

 ) تعحا رص ا نوط ۱

 رک ل ناج یناخ معرق س ا

 هن دز یرللارق هلو سور هللا كابجلیا شاب ندنفرط

 . ردتاذرب ندنرلکب مرق شلردنوک هعفد اقرب

 هدیقرشیاش رف TE E قارا

 هکر دیمان كعضوم ۳ كرکوت رازهارخ هدالفس هیون

 هدننیغ بونج هرتمولیک ٩۰ كنسهدلب (قبنرب) مدق

 ) تعح اص 5ا قرا ( ۰ ید تاک

 ر هگردهلکر یسلطو 2 ارباداقا ربا
 چافرو بیر هلروص چا

 من اما هسنارولوا كح هل دیار رک هود

 شع لا یتناهضاتافاغا هفت یراق هتسخ اج
 : هخسن «هرانقرو ینیدلوا لیزای كنهلکو

 هدنشابهدام«هدنرلتفل اور وا یسهلک ارباداقارب۲

 اقا ربّسآ) و ؛ریلیزایهللا فرخ نوایک زمکیدتاالما

 یرلضمب ءب ردلکد ققح یلص كن هلک .ریلیدبا ظفلت (ارباد

 (قطن) رابادو (حور) حار هللا (ابب) با ینارعیو
 هب هثلث اقا هلک هروک هلصا و . ررو رتک ندنراتفا

 هه وصت كتبهولا هدیسراف هدیراضعب .شع ادداتا الد

 نالکهتسانعم قطا یناربعهلما (ساسارآ) نالوایبسارب

 دیسیکیآ كريجوت ییا وب . رارویدیا بیکرت ندراباد



 هدرا اود ےک یها لصا كن ابو ےک
 لع نالوا ملعرب مدق ااو

 هص وصخ ماکحا هدناول هدایمیس ملعایو فورح رارسا

 «یلهدر را ضا سا هه را فورح الثم < شفلوا. جرد

 هفشت یا حج عی یهراح ضا ا ه هسام فورح

 1 ردشفلوا لوق صاوخ كج هریآ عفدو

 وخ كنار اداقارآ

 ی همتیصیا نایوط ر هدنوک ترد نعي ی هعبرا یا

 هدیرلادنآ یدالرم رصع یثحوا .شکا كمەلىاهلازا

 (س وک وما سوت هرس ) ارا تایحرب

 هشافش ٌةصاخ و ارظن هنکیدتبا ناسو لقن كن اذ مان

 كنهروک ذم هک نو چا كسلسهدبا ارجنا رشت

 باح ا یملوا ر رو بار 3 هحور یرلفرح

 5 نع رشا

 هد یر هدننام ینهفاش صا

 HATES ها وبا

eزا  FU aA 

 دا( دما ار

 سوی

 دا 2

۱ ۱ 
 قرهل زابهسرزوا یسهچراپ دغاکرتروصوم هتشیا

 .. شعا ا قیلمت,هنویوب ی
 ا ر ا ات

 هدن۱) ردلمتحم قلوا هلک ندرصم یلصا هسیا ريلقإب

 ۰ ) تعحا سم هنسهدام ساقارتآ

 lalek (سقاساربا) ساسقاربا
 تارا كنسهعیش درا هلعوصخ کن راضفار ارا
 ندنلییق مساط || . ریبعترب 2 لامعتسا هدنرلب اتک
 | رکوص نددالبم رصع یجنکی آو هر اکتسرب دلوکح
 یملضر كشاطو .رلیدبا فداصت هرلن ون هدن رایدقرش

 نوجماینیداوا ررح یسهلانون هک ساسقارآ هدنرزوآ

 قبع قوقو هه دق تاسدا هلجزا .روبنور وکل بخ كب

 زوعرف مک طارق هدنرلرزوا كلرلنو هکرویلیروک

 جوو 2 (ژانزاب) .ردشع وط هحولر لی زاب یسهلک

 ( كجا رم ه هدامو ) ار اداقرتآ « نا رب دک 7 یتسهش

 ةرهلوا ق ندەلكو ةد لنا هبمست هلا ماتوا

 هد 9 ود و ۰ ساقار 1

 ۱ یکبار « یصا ا

 هدزتحلیصا كن هکو .امدق طقف نخ سن ین املع

 اس یشرب فلج هدبآ .نونع یرلنهذ « قحهلوا لوقعم

 هسیا تاح اضیا یرلکدرب و رانلک ند رکو ص .ردرلشماق

 ت

 ۳ تن د را دیو او

 هدنح را ۱۸۱ ۵ ك ( نیلهدناو درف د وغ ) نالوا

 هروک هنگیدتبا عدا هدیوتکم رب یغیدل وا شمزآب

 كلب نمی ندنرلعاطتقا كن هک اقرب ر ا

 یدرد كزلهلکوب . سعا شلوا بیکرت ندنرلفرح
e e۰:5: شعا رلنوش بولوا نانو  

 1 ۲۳ هاب پآ

 ا ب (لغوا) ن
 طب رر حور) ما ور ياع

 1 (سدق) سوداق ۲

 سس -  تمالس) ایروش

 1 (نم) وا یوم
 / شق . (نتودوا) نولسق ر

 ۱ کعا ناب یخیدلوا هجاص ردق هن كناحاضبا و

 ل هسداتاداهشتسا و هسلعقیاقح هدنشم ناسل .قو تحاح

 تا رولوا كي شبا هل اا براقارت طر
 ١ ریلیراو هرلهجبت بیرغ هلو هتشيا

 / ۳ یرتآ هدنابو ( ژانزاب ) ندنرلزاپاپ ناتسنورب

 كنس لكس اسقارا .هخنلوق كن ۲ .رودا نایب هبضرف
 زز قونج رب هکنونچ ."ضسعا-یرصم یلسا

 رساسقاربآ هدنلاو شمر وطوا هن رزوا یعاراب یرعا

 اک ساسقا ربآ هاص وصخ . ردب رق اهد هتق ۴ح



 ساسقاربا هجنل وق 4 (ژاب زای) هس زر ها کیدا

 زکلاب هدول . ردقو ا تولوا هلکرب بیرغ ۱

 ساسقار ۱ اعقاو .ردرتعم یرلبدذعتاالد تن ۳

 . ردا تاالد هنددع ۰ یرافرح كنس ح

 تفکیک هدنرزوا رلهخسن و راشاطنابد ساقارا و

 ا AE . ردشوقنم و توحنم راتروص "

 سقاقا را دوخاب سانقار۲ ..شلزاي هلفو زج .نانو
 . ردر رج هدي

 رایضفا را رامن یراشاطساسقاربآ هروکه رلفلؤم ضب , ۱

 كن ویقا شا :یلارصن نالوا یسهعنش ك 0 د ای زاب ) ندن

 اراصن و کت وچ .ردهدکلدبا قلت هرزواقلوا یداحمارتا)

 ساسقاربآ هن رلمظعا كار هدنرلهذم یدنکی رایففار ۱

 نویقا رشا ۀعیش هدهروک هرکفرپ .یدیارلزوب ریو مات
 هح داقتعا  رلتا و ۰ نا ددع تك هنس دل زاپ ۳ ۱

 وا. هنب هک نقد. ۳۹۰ نالوا .ک الفا .ددع كنم

 -- شعا وب ددع
 ۲ : شا ثادحا یمسلطو.كردبادع, رخ هلک

 دانسا و تفطع هن ودنن و ی هکو کحم راخاو هدیرایضعب

 هتشرولوا ه . یتشنم راساسقارا هصالخ . راردپ ۹

 نورق E یشر هقشاب ندنامالع مسلط نودلوا ِ

 ماچ لسن ٤ رثرادمکح ضمب یراش اط :هداطسو |,
 یجد یارق هسنارف هلمزا رابدتا لامعتسا. هدنماقم

 . ىدا ریشاط كوزو رب هلتوا یول

 : 4 1۳ نشه

 « تعجآ سم هتسهدامساسقارآ .سآ سقافارا

 داقا را هکر دهلکر یناربعیلصا .سا ۰ نالاقارا

 ی هب هدامو ) ۳ 8

 ا هب هاکو رلیدوهب نیس هصاخ ا

 كباس 7 ندوات س

 تارا كنادنالرا.یمسا

 :نالوا بوغرم هدايز ,.لا هدیملا دنع هروک هداقتعا |
 رب ینظفل :ساسقارا ندا زایا

 زدراو الم ادو

 مة

 س ونبارقوتایک «سونب رقسوتیق۲) ردشع و هدنسهیمغ E یک

 ۰ ) تعحاآسم هنس رلهدام

 ۱ E RE رتساقنا هدهرتلکنا ی مارا

 م. ۱. ۱9۰ یسوفت رده رقرب دب ا ناغیو

 0 , ردراو یراندعم روک هدارو

 .ندنلاجریناجوا تیوزج ۰ س (الوھس) م ۳1 9

 و116 ۵ ۰۰ت وطهد(نزول)هدنحرات ۱۵۸۹ .زد
 نازل | اندام هتس ۷ .زدسعا تافو هدازوا هن

 سس 9 یز) هحسلشاب كىرا 1 هود شب نم د ردب

 ر یا : تن ترا نام

 یناربع ناسل يداه چیخ

 د مادامو سس ۱ ا

 یا ا لزوک تیاف ندنرهینم زیکنا

 رپش راکهتسب هدنرلهس ۱۷۸۵ و ۷۸ 4 و

 هدهزدنول نوجما ىلاشو مان رک ذن ك ( ليدناه )
 ك ( ارام ) "مادام هرپش هبنخم هدرارسن وق نلیر و

 هنسهعشنعش دس زن كرلرسنوق و قرهللو هدنتقافر

 . ندراتآ Ka (سمارآ سم) .ردراشغا مدراب

  ةدةفلتخ راوت ی ی ی

 نهطمآ هدایزكب ی راضمب 2 یا رانا کیدتارشن

 ماوق كن رتاکنا هل راز وس یرب ندرانو قح تیغر
 ۰ ردشچ هنسءهرص یرایقرش

 یر ال ور رس شب
 ین رک .هدنحالطصا هب رگ. (ندیربآ

 كرك یشراق_ هطم ار رشو لاوحا ولرده كز زکدو كناوه

 یو جیب تیام هنک- ام درک. انآ

 ۱ . قمور و رویت

 قمارآ

 5 دما مزد الوقت -- وومارا

 هنج ارتكاز زیهاشم كنابرببسو یسهدیدعران ۲ قلعتم
 e ردشلآتافوهد ۱۸۷۰



۲۵۹ — 

Eلارنج یل هسنا رف س ( ادششود (  

 هد۱۷۸ ٤ . ردیسهحوز كن (ستاراد قود) ونؤژ

 . ردشغ | تافوهدسرابهد ۱ ۸ «شن و طهد(هیلوم)

 هع دن و لخا د هنتبص وصخ ۀ ر ا د (نیفهزوژ) هجر وطا ربما

 ندنلاو زكغل زوطارع|هدهسنا ف.یدبا شم وا لثانهنک

 نکل .یدلوا ریهاشمهاکت رایزتدمرب یرظن ولاصارک و ص

 راثاو یدلک هلاح رب بيرق هتلافس یدمروس قوح

 . یدلوا روبحم هتشيعم نیو كردبا رعت ا

 (ینآرطخ )یر نت نالول, قلم موراوپهآ یس
 .ردتغر ریظمهن اق: نالا .ددشلوا تبغر لات

 3 ردشلت ۲ هاست هر ن وکو یرلنامور طقف

 سشود ) هدنرا مان لالظو راوا وغوه روتشو

 قلربق رب هدنفا رازم زهشالرب هنشعن ك ( ستناریاد

 ادیدشیتتموکح بیلبق یول نوا ییدمریو ًاناح یر

 CARERS رد را
 هنسیرادمکع نادناخ ( نتموق ) ندنفرط یبهدلاو
 . یدبآ بوسنم

 هدنت الو ( احا ) هدایلب زەر چ نشارا

 د نتیلحأاس ,یمالطا طی ی , ردرهش یا کا
 ۰ ردنناک هدهفاسم هرتم ولک

 رم

 رد ۳۰۰۰ یس وقت

 ( مهراتناس ) « هدزکترو

 SF CEG ماتم E هات )نود
 دودح, که دنن ابناپسا هلبا. کترو و هدنرزوآ هنر

 یسوفن . ردهدلب رب مکحتسمنئاک هدنرزوا قیرط

 قراقیج هیراقود ینرهن ( هجان) رلیک كچوک . رد
 تاغ هدنفارطا كتهصق . رلریلک ردق (هسهتناربا)

 اب یسهفیظو هجیلشابكنهداب .ردراو رلهجتاب لز وک
 نوتز « یادغب ندارو .ردكمريدشت هویمو هزس

 هدنشزات ۱۸۰۸ +: رار دکر هویم سیف « یاب
 ظبض ندنفرط (ووژ) یلارنج هسنارف رهش ۳

 3 ید وا بصن لاو هنتالو

 ادناموقیدنک هنهلع رلل و ابسا هد ۳ كرەدىا

 ۱ یدلا قوس ودرارب هد

 ۳ ی رددلب (لانیک هتنوف)و (اقراز) .یدربک ه هلاطسق

 . یدولبا برخو طض

 . ىدتبا تابح كرت قرهلوا ىنيسحو ردقت

 ردرهشر

 : 9 و ند(المیس) .ردنناک

 یا ( ستاراد قود ) هونوژ لارنح . یدلدا
 1 7 ندنو

 ٩ یسهنسا ۸ ۴ ۱ ۰ نهایت ارا

 ۷2 | ودقع هدننب یتموکح زکترو هلا هسنا رف هدلولیا

 ناکو ادق هجنبجوم كنو هکردهماندهع ر نان وا

 2 نرود یرارکسع زسنارفلدب هضیومتراضرا هدنتچ

 ۱ . رلیدلکچ ندنغارب وط

 مدام ووژ ) _ اد قود ( ساربا

 کم رو - ادسراول ار سشنا ربا

 "نادناخ(سناغار)قللا رقهدنخ رات ٤ ٩ ۰ بولوا ییارنح

 1 ۲ هرب) ندتفررط دیدج رادمکحا رک ص ندکد سا لاقتنا

 امور نسا رون

 ا . یدیوق ه یادت لاح هدنجا

 ۱ 5 دنا زفه راحم اقرب .

 ۱ 3 7 كەل سصاالا 4

 تنیس كرا ابو غلارآ

 هدنرزوا یغایآ رب كننره ( راقسناج ) .

  ردهدیلامث ضرع ۳۳ ۰ قرشلوط ۷۲۲ 1رظن

 EES سا دا ۳۳

 كلموك عونرپ یلکنر یراص

 | ام هنسهدام لنابارتآ ( ب لناوارآ

 د رهش ( كک) هداقسآ لاش ¬ مهار

 هدنخراب ۱۷۹۰ ۰ رد مسا نیرو هب الب ایرب 8

 رام رب وب SIRF هلا رلزاکنا هدالبای



 — ۷9۵۷۷ تست

 زسنارف نالوا بولغە هده را وو شلوا عقأو

 یادناموق زیاک:ا نالوا بلاغ هللا ( لاقوم ) یلارنح

 ردشلوا كاله هد ینیکیآ (ف وو)

 :ردیس ركن راضفا را راصن نالوا شعار وهظهذیدالش

 كحرسم ترضخ رانو . رلرد نویماهارآ هنسهعیش

 . ردرلشلرا هدهلتسو . رارشا راکناقتهولا

 ( مارا : هجراسور ) ماهارا -- ماهارا

 ۱5۱ ۰ ردیهار سور فورعم هلیمان کسچیتیلو

 تافو هدنرتشانم كتسوولوس هدهشور هدنخ زا

 یرلودرا هل هدنرلادنا كرصع ې ۱۷ . رذشعا

 رشن ه یلاها تقو ییدتا البتشسا ههبسور

 .دناولآ ی رلهینطو تی كرلسوز یرلبوتکم ییدنا
 ر5 رشک | مدراپ كب هنعفدو درط كنمشد « شم

 هدنرتسانم ( هتم ر ) اک هدن رق هو وقسم نند

 هنرکسع#ل ندنا هرصاحم یهووقسم نکیا بما راسا

 هعفادم هاتعاحشو تدنش طرف قرتنسانم

 درف» تباغ نخ رات كنه راو هرصاو . ردشمهلا

 ۰" ردشم زاب هدن روص

 تارق و ابات رالف هدسراپ بت ماها را

 نکیآ هدکعا لافتشا هنا یلیلعم هیقیسوم

 .هرتسکروا یتوراس ( كيموق ناسالهد) هد ۰

 : ردشلوا لخاد هنن

 .همدقم كرلا روا ننلهتسب کی تاذو . رذفداصم

 نوجا مظنت هر وک هنالآ فلتخم یترلاوه راس هل

 تارت راسا هلق لإ تاک تای ات ی
 . یديا یسهلمع قسوم عور شک

 هنمهتس ۱۸۳ 5 اتاق خراب

~~ 

 هداشو . یدا اع نوتغزا چ ماهارا

 نسو) (هيلهدروق) هدنرېش (غار) . ردشعا اوت
 صوخم هزابهار ِتوسنم هتسهبناحورقرط (كينيمود "

 هلنارانوندا منصم تیاغ کیدتبا لامعا نوجما رلاسیاک
 مولعم یودا تایحرب نامز ه . ردشعا رات شا
 ۰ ردلکد

 ندنرافلوم یدوب -- دو او زا ماهاریا

 تار ةدلطلط هدیدالبم رصع یجب ۱۲ بولوا

 ام امم عدق كا رادکلیدوم هداطسو نورق .یدا

 . .ردشغاط هلا یتخدات رثا ر. نالوا ماج

 .ناردشع وا کفی ات یرغوط هنراخشرا ۱۱۰۱ راو

 قلعتم هنهئد هنشلف كنهجرت بحاص هدرلراتو هت

 و دواد نا ماهارآ هکر دشعلوا رع "هد یرتآ ا

 نوطالفاو ولطسراءیگ اکح قوچرب رکید «هدفرضت

 . ردنشمشل احهکمهلنا ع 4ع هللا یدو ند تفك

 عییاض هدیرارب نالواراد هتثیه ملع كن هچ رت بحاص
 ی رد ی وا

 كولن اتسسرخ « هدهلطیلط كدواد نا ماهارا
 یفیدل وا فلت هدنماکنه لاتق یرکدهلا ارحا

 . ردیوم
 هم 17

 ءوسوم ایلاتیا - هب را دواد نا ماهاربا

 تنادالم رصع جنتل نوا ماخاخ و نالوا ندنرلپ

 رول وب تانحرب هدنرلادتبا رطع یخشدپ نوا هل رخاوا

 لباس د ناوت ودم ید اب دا
 ( مظاعا رس | هلسنابنل یلارع : .ردشلوا لوغتشم

 ةدن رهش (وتنام) هد۱ ۱۱ ۲ یرنا یی دزابهدنتل ]یاو نج

 كياتکوب نالواردان تیاغیراهخسن .ردشادا مباع

 فاوا نالباللوق هدندبعم فیرش سدق یمسق یجرب
 ناوکود ةمرح هراز نعو ندران برق ا هللا ایشاو

 تاعرت هليا تایرطع نالقای هدانا وو ندرلبارش

 هدننتق یچنکیآ . ردثحاب ندرلرذن ولرد راسو

 لیخر هدنقح زاتننغم ءرلهار « هناحور مسام هسا

 قیسوم ل ( مفاعارینت) . ردهدکلرو تالبصفت

 راد همشاص قلعتم هنناذا و لوصاو ةن : هنال ۲

 نالوا ترابغ نالقف نواو ناو یواح ییامولع»
 ۱۷ -- ل



 ت ۳۸ کک

 كزرەديا هجرت ًانيع فلۋم ما (ییلوغژا) ىتىقۈ
Thesaurus antiquitatium. sacrarum , ec 

 جرد هش دلج اک زونوا كنميسج رثا لناونع

 ردشمولا

 یزغوظ هنخشرا ۱۰۷۰ , ویناو وااو لوبناسا

 را راد هناضایر « هنابمکح : ردشعآ دل وت

 / 7 . ردراو یسهدیدع

 هصاجاب ایه نی ماهارآ
 ہک هلا یرام و تامولعم

 كنو هکردشع | فلات رار راد هتئه ۰4 هفارفخ

 نالوا راد هته

 هج اربع هایتفرعم ( رتسنوم نیتسابهس ) یسهخنن رب
 رشن هدنرهش ( لاب ) هدنرلراب ۱ ٤٩ قرهلوا

 “وا
 : رد شمزاب اهد رثا رب رکید ۶اد

 .ارسا «كرالامور ء كراو «ندرلکلف «ندنآر اش

 سا ردشملا ثحم ندنع واقت لوصا كنولت

 یساوت لقا باتک » هدر هدتنابم یسهضایر را[

 هنحاضب أو فب رعت كن هو رك تاثلثم هربا و هکر دراو

 .ردشعا هوالع هجر راد هنلبوم كناباوز هللارئاود

 هدنسهناخبتک ( ناقساو ) هدامور یسلج كرارثا و
 یک ذ خاص . ردلکد رخ یافو خراب . رددوحوم

 ۰ هللا هجو یفیدللوا نایب هدنناضایر سوماق كب
 هدننس رلوسوم نکیآ هدنناح نامز هوا یحاص

 « هطرشلا بحاص » هدشنام رای یعو ريما یتعی «ىشان»

 هدهنکلم تیرومأم ارظن هنشلوا راعشترپش هلناونع
 : ا نیمخت و نظ ین

Eهته هت هجرت یاص  

 تا وم هدب ول

 gr یدوم — - نوا هلاتروب ماهارآ ۱

oردشمهلبا تافو هدا ۳ «شغعا دلو هد . 

 هکردشمزای باتک رب رئاد ههباربع ةقبتع ران
 هدنر نوا كنناسی یبهنس ۷۵٩۱ . ردلووبقمكب

 هجرت بحاص. ( راوۋغەرغ ) یجدرد نوا ابا |:

 a وندنس یوسوم ایه نا ماهارإ

TESS 1۳ )هد  E 3 N 

 ۰ ردنآ زارا یرلهدیآ كن رل رهش (نام) و(ون1) ۱

 ۱ الوا ۰ رد نشم ا راهشا,:ب

 هد(قانالاس)هداس اتسا .ردندنرافلۇم یدوم لوس اسا أ

 . ندشع | دلو ۽

 ووا هدارو و . یدشا ترجح هن رهش نو زل 0

 ا رونوذا) هتبابط, یاررجا ؛مدندز لاها ؛ناتسرخ

 . یدا شهرو

 بر یهسنارف - بسم ) درمان ) ماها

 3۱ ۵ شه وط هد(هرتب و) کارو

 هد ( سراب ) om ۰ و تافو

 . ردمانو

 یدامرصع ین ۰ و زک از ماهارآ

 ۱ بحاصیسوپقسب ینمی "یقسا كرپذوب
 .یدولا رومأم هنسیردت [۱] هعبرا مولع ییهجرت

 هترزوا یسالحا ندانایسا كرلیدوم هدا ۲ ۽

 رکن راو ,یدلوا یسیشاب مجنم ما کا (لآوناما )یرادمکح

 نام 3214 ٩ نامۆ یفیدنل وا الحا رايد وهم هدند

 | ان: . یدلیا اجتلا ههنا

 E ee یرا e کیا كن هجرت بحاص

 زا ..ردشملوا فیل ا هع اربع هکدوپب ةهانع وقت

 8 ,میاقو رب د وهم هداطسو نورقو هدهد ومل

 .. ردیآ هاکحو لق یراهیسایسو هسدا

 ( Raresسبب ۳

 و TS هدنسهناخبتک (نوبا) هدهسنآ رف

 رب یدوُب 4 EPI کاو ماهاربا

 هد ۲ ف ولد( زل) هد۱ ۷ ۵ .ردتیط

 ر وتوا بت : ردشمهلأ تافو هد(مادرتسما)

 دنسوقراوق نویسی کتا :ردشعآ تباط ردق هنس

 وجم هر ه ( مادرتسما ) هلبا كرت ی(نوبزی)
 ۱۳۳۳ قیوم « تأایه «هسدنه «باسح ۰

 8 هنمر



 یدیا شلوا
 ابوروا نوتب .ردشمهلبا راهتشاهلیتعنص كاذکه دارو |

 یراثآ لبخ راد هبط لع ید یورعم كنساطا
 . ردماعات یرایضعب طقف .ردراو

 كردا تبابط هدهدمادرتما

 یلهقرایاد س (نایتیرفالوتن) سماهارا "
 تافو هداروو شن وط هد غا وق رداع رب

 ۰ یدآبستنم هتناسداو هنق وقح امور . ردشم هل

 ۰ ردلوقمو مهم یمهس أ را

 . ردظعاورب نالآ = ارالقاتناس ماهاربآ

 هد ۱ ۷ ۰ ٩ شوط هد (بآ وس) هدنخم رات ۱۹۶ ء

 .رد ( هلرکهم قیراوا ) یمسا لصا . ردشعا تافو

 هدارهواب . یدیا ندنرلن ابهر یفاجوا (نیتسوغوا)
 ۰ یدتا قلظعاو هدنسهعم وص (اسقاب ) هدب دم تدم

 بلج ههنایو هدننخرات ۲۱۸۹, فک 4 رث هو

 «لاختورت .یدنل وا بصن یلغعاو یار كر هل دیا

 هقشاب ندنرهمانهظعوم ندیا زم هللا هشرق ضيف

 ,ردراو یرات ۲ صعب رکید هلا رلناونع بی بیرع

 لصا .ردندنرلررح هقرایاد--نوسماهار |

 هد ( غیوزلش) بولوا (كيردهرف ناژرهرو) یسا

 . ردشعا تفو هد ۱۸۱۲ ۰ شمځوط هد ٤

 كرديأ عج ین رابقرش یلم  رال هقر اعادهداطسونورق

 . (۱۸۱۲) ردشغا رشن هعوم رب

 ردق وا كرلب هقراعاد رلیک زا ددعتم ییدلهتسب

 یرابقرشماوع یسک كرانوب هکردشمتیک هنشوخ
 .ردشلوا رهظم هب هماعل وبق هدنسهچ ردتمک هنسهرص

 مس ۰

 نین ا وق e SDR (ریب) نوماهارا -

 نننا وق هعومج ر هدنخ رات ۱ ۷ ۰ .ردتاذرب ندنابرا

 ی هفلتح نناوق هدنشماه كعبطو . ردشم ری دنا عبط

 لاسم قوچر هلا یرلهمانما لارقندآ ریسه و حرش

 ببر 0

 مان (گهیار )و (بورهن)هعوجو یییدلوا شعارشن

 مهم لکشتم نددلج شبکیدتبا عج "اکرتشم هلبارلتاذ
 یرکپ كنا ولبا یسهنس ۰۲+۱ نوسم اهارآ ۶

 شلی هنلوا رشن یدلجرب زونه كانسهعومب هدنسنکیآ
 روك ذم رثا یرلقیفر هدهسیا شا تافو نکیا
 هنلاکر |, هرکی هنس کیا درهمرتک للخ هنععط سصا

 ۱ ۰ ردرلشلوآ قفوم

 هدهقراعاد -- (هیلاووش) نوساهارا

 لوصا . ردیابرر ندا تا اویا وان وا

 ٩ EB ۱۸۱ هرزواقلوا هاکه وع هسرادت

 لادنالساو .یدلا داشک بتکمر هللا قرصمیدنک

 2 0000 |یرهاطم نا راک اف ك (رتسن وم) فقسا

 وتامدخ یهدابو يتح .یدلوا قفوم همیمعت یسرادت

 قیوشتو رده رهظمندنفرط یلارقهقر اعاد یسیعاسم

 یروبم ريغ - كسرادت لوصا هد ۲ قرهلوا

 رب هدنقح قیبطتو لاخدا هرانلملاراد - قردلوا
 نوسماهارآ هلاهجووم هتشيا . یدنلوآرادصا یاعرما
 ا . یدلوا یتواعمو تیاج رهظم هدكتموکح

 لیکت هرزوا كا میمعتو میظنت یسرادت لوصا

 كنوسیموقو نوسماهاربآ - ىلع نویسیموق نلیدیا
 یتاعرفت هاب لب نیبعت ینتیهام كلوصاو-یدا یحور
 ارجا هیساسا تاعتتت . یدلا هرارقو ماظن تح

 و ۰ جراب كسرادت لوصا هدهسخ تاعطق كرهریا

 سدادت «نسەچخ رات كران نالوا شلزایرتاد هلوصا

 بیئرتو فیت ,نقیتسناتسا ككبناکم ندیانایرج قیرط
 ۱ . یددلبا

 رتسن ومهلا نوسماهارتآ (۱۸۲۲-۱۸۲۹) ارا

 لوصا كرهدیا هصالخ نسیعاسم لوصح كن ویسیموتول
 دلج چوا رک هلناوتع « یلانحو یحور كسرادت

 فئ كفاس رصع هدایوروا را و رلیدتا شن

 لابفتسا ینشیاشک ةرود كن هئادتا فراعم « هدنلوا

 هک ریلتت هل دیا دع یرتفد رس كنهناسم را1 ندا



— Ao 

 ضعب راسو (قرامنس) « دل (نزوق)و ك(ندول )
 هدیرلهفنصم"نالواراد ه هنادتافز اعم كاملقب اتارا

 . ردلځادا هدنجما رادتمتق زانا وا
 هدرنا یراکدشناربشن (كرتسنوم)هلا نوسماها زا

 هر وک هناصحا ل لودح تعب هقیتسناتسیارب نالوا وم

 لوضا» هدهخ تاغطق هدنرلادتا یتهنسس ۹

 هن ین آ یددع ك راتکم نلیدا هرادا اقسطت هو

 :: ردشلزاب

i *ی  

 <, ۵ ی .E هدایوروآ

 اب ریا ۱۹ هداسآ ۱

 eas ۱۳۰ هداق رفآ

 ۲۸۰ ۳ هداقمآ

 TE EF ers هدهسوناقوا

 د وح وم راد ۳۵ 2 لوصا هدخ راب وا هت

 ندرلن و بولوا رثک لخ یددع رای! نالوا

 یس ۳۷ 6 هح زیلکن ا ی ۹ ءا اق ۷

 هل واسا یس ۰ هال ی۳ هدننال هقراعاد

 - شغا

 نییماهاریآ
 .ردشع|تافو هد NNN ع 6 شن وط هد( نتسینلف)

 هدنتمدح یلشتنفم رل هتنسخ هدر دم تدم هد دا ون

e ۸ ۱ ( قحسا ۱ 

 رثاد هاوقتو رب نشل زاب هدنناسل نامالف + ردشلو
 جرار هفت هیاسور تا ایلنا اتکا
 هایسهرص راتو نیم ییهمیم میاقو قلتم «یندق
 . ردراو یرتا رب بت

 ۱ دن
 یجنشبنوا دال ےس لول راقماهارا

 هد(نونوآ) هدهسنارف .ردندنرلفل وم ید وهب یرضع

 تافل وم.هدنکلحنک هجرت اص. ردنا لوت

 هارو شعارا لاغتشا هلبا :خانقتسا نیهیزع
 هدهمکح ات ۲ مثاطرب . ردراو ا ددفتم اظ

 م اپ

 کا نامر یقیدنلوب .هدنسهداب (ارایف) « ردشغا هجرت
 يهار اراصن کیا هنرزوا یجاما د(سشود)وهقوذ

 3 یارواح نالوا مقاو .ةعفادم" یبیدوبب نید هلا
 ېچ هدرا رب هایمان (یناقلق كماها را )یتعی«ماهارتآ سرت»

 ا كنهچرت بحاص طق ردشما منو
 نوجاانارنج هکر رد نا وکم کہنا ۴ كلاسم»

 فیت هد (ارارف) هد ۱۵۳۶ تولوا لار لتمق
 "4 ۳ ت

 DT US ردشعلوا هجرت هب هع الو شلدا

 .ردیلاعیدوپ رب له کت اتوول ماهارا

 دن رام 53 ردشعا دلو هد ( هب و وق رق (

 ا ا هبوتلا باتک .شلک همادرتسمآ
 ۰ ردشم زای ی مور هداروا هن رزوآ

 یوراموندنقخ هروس -- یورام ماهاربآ

 نید ( سنا فود جل وق ) هدشراب ٭ زدندتساملع

 سپردن ینرظناسلا برعو ننایرس هدنبتکم ماع سرد

 نالیدنآ هجرتهنانلقوچرب ینعی) كنابزلب لحن ا.سعا
 .ردشلاتنواغم هدایز كبه( یاژ) هدنعبط (تاحا

 هحلشاب ۱12

 3 : ردرلن وش یرلرا
 6 2 هفسلف 2 « یلایرس ناسل دعاوق

 یدتا تافو هدامور هدنخ راب

 پچ سس 2 - همانخ راب

 ال + رصع نچ دب ج مشووم اهارآ

 ۔ا داوی وو هدن اتسهل هردنلدنا ر رڅو ندتسه سام لاحر

 هدو .زدراو یرزارب چ ,اد ورع . . رد شعل و هدقل

 , سم ردا هبصو ینرام *یسبرس لوصا

 در واد ( جر ووماهاربا

 1 ىا طا هدنسهنیاق (ك ) هدایزتسوا ۰ رد
 هداسال آ ددشم و ط هداجلاغ هدنح راب ۱ ۸ ۳

 ۵ آف ارکاوصندکد تا تم وادم هننیصحت ,نونفلاراد
 ي ردشم هلن ا لاک | یتامولعم هدارو كرهدیا تعزع

 -مدآ رب یسایس مس



 باستا هک یلاکو یوعد الوا هدنندوع هیچ ۱

 هل و یدرک هنلاع تشابس یانگ قو طقف . یدنیا |

 ساحابجلاغ هد ۱۸۷٩ .یدشیراق هن رله اسمی موق ۱

 هنسلجم نانوعیم ایرتسوا ارکوص هنس ییاو هتسیمومع |

 کیر ییا ت یدنلوا باعا ا 1

 هد ۷ تو و نشو 3 ۷ هلا یریغو ۴

 2 2 یدلوا یسر ناثوعیم نت ۲

 -انم دو قر ندا" نایرج یدش كىو زمنکوتو |

 ندنرل هن تسابس تلور وک ك كأ كناند هلا یرلهعز

 هجرت بجاطص هدنسلم نات وعم ایرتسوا نالوا یر ا

 هدنب اما طقف .یدرتسو E لوا بم قو |

 الثم ... یدالوا لا ,ههندنزاربا. تبالص و
 لاتسوس  هلسهقرف نالا هدسهرود یعاهحا

 نوجایدادسنا كنهرک | ذمندنف رطیرل« رف تا رقومهد

 ددر چیه یش راق هتکر ح رب دیدش ی زاکدتا ٹا

 هلماعم و . یدردتا هلخ اوو سلج كرەيقا |

 ا AR نانللو هدت کی تفوا هج 1

 اس هدارو ,

EYکب  

 رد

 هنس چاق رب أ SOE ندهعقو و + ووماهارتآ

 كن هقرف ینیدلوا بوسنم هد اتسها ؛یدلاق هدفصیچنکیا ۰

 هدابجبلاغ .یددلب انتک | هلقم وهدنسهراداو تاير

 اوسنارف) روطارعا « هتشحو تم رح یییدلوا زاح

 هاب هنجو یصوصخ ینیدوا لئا دل فو

 هفتم یرظا ناتسه قرهلوآزتسماقسهدنخم را ۱۹۰۷۴

J)8 یدلوا لخادو یوم ام هنس هني اق ( كب  

 ندنرللارنچ مهل . ( الوقت ) + ووماهارآ بس 6

 هنابرام نالوا مقاو هدننیب جوسا هلبا ناتسه بولوا

 ادم نالوا ارحآ هرکوصو ( . - ۱۱٩
 :> زد شم هلن ا كارتشا هب هبحلص تارک 1

 یناهارا
 ماهارنآ  ندنرایضفار.اراصن 7 ندا زویظ هدنرصع
 ان کم .دادفرطكبهذم ییدتبا ثادحا ,هتسهعیشكنکاطنا |

 رج نوآدالب رها تبع نواه ¢

— ۷۹۲ — 

 ںی رو ای فسادات
 یطاسسندنراضفار اراصن هن یدناقعولاوقا كرلنو

 یسهعیش .(كنلواب) اب و سلو ( یهدلب طاسمس )

 . ردهاشم هثن داقتعا

 ترضح بود ر ووظ هدرصع ىج ۱۸ هدا وز وآ هنب

 ېد كربمغس و لوا ندنناتخ كمالسلاهلع میهآ ربا

 تدابع كانم « ندبا. نالعا ی راقدلوا لماع هرزوا

 لوق یتسیاعد با نعي[ رهناب ] زکلاب هدهسآ رصن

 هدهنرلبورق ابهو نملا راکنا ىجا كردنا

 یاب ییهارا,ایو یاهارا هلتتسن همیهارا ترضح

 . ریلی
 ۰ یناسیهک بودا 7۳۹ هدنح رات ۱۹۰۰ هو

 یاهارآ هد هنس هع دوار رپ ندا راکنا ینا رق

 و

 یدوهیربل(هنول) - یرایحناطان ماهارآ
 ر . ردندندیمالت كدواد نا ماهارا . ردیلاع

 لاشز قوا كرعدا كر یسهلاع یینم هتک الف

 هدا روت و شاک هب هلطلط E ندقدشال وط اب ای سن رس 2

 هنندابع نییآ یدو
 . شمزاپ رثا رب مان ( بهر ) رثاد
 ۰ ردشمهلبا تماقا احا

 (تعحا هنسهدام تاوربرا) تك وور ربا

 ۲۸۳۲ ی ( فز ور - ناهو ) تارا

 (غیووشوق) هدایهوب ینوک یجنرب ی رکی كل وليا یس هنس
 عد هدبرتسانم ) ال ( ادا ردشم وط هدد رهش

 دب اقع هکر داعدرب هدهنارصن تادابع كس انم [۱ ]

 هاکرا ندنف رط یسع ترضح الوا هرو هب هايتس رخ

 یسع ترضح ید ردو اعد نلیدنا .لاصیاو عفر هقح

 یسهطسا و ران ۲ ۰ شغا میلعت هنو راوح ییاعد و

 هحنبب ال .ردشلوا لوادتمو ظوفحم هدقلن ابتسرخ هلا

 هلا یبهلک ( ۳۵۸۵۲ ) نالوا هنساتعم با هدنسهچرت

 : ردروک ذم هلا مانو نوجا یمنی دشاب



 _- ۷۹۷ سس

 نف هدارو و قرهلوالخاد هنسهرمز رلقحوح نابوقوآ

 ی كرهدیا لصحم ی قسهبلوا دعاوق كنتقتس وم

 هاج تات ر ندنسابرقاو شا رارف ناورئتانم

 هدنسیقسولا راد ( غارب ) هدنسهاس یطسوو

 یدرک اش كرلملعم مان ( كے رامون ) و ( شکر

 تراغل وتس هد ۷۲ زد مارا

 هغلاح اک كوئي نیرو یاب « وصاب رتن وق » هدنس

 كن هرتسکر وار وک ذم هد۱۸ ٩۷ هدلاح یتیدلوا ر وممام

 یخد ندنسهفیظوو هد۱۸۸۸ و شا اش را هنر دم

 E a RS درد افعتسا'

 . ردشلا افتك | هلقلا يثاعم نلیدا

 (بمولوق) هلبایورشی یناونع(رونیمود) یکیدهلهتسب

 راس یسیقیسوم رثا رب رکید ییدتا ےظنس هلیماع

 : زژنشلوا یرابتشا بمس 2(تربا) یرلار وا یب
 و

 هد ۱ ۸ ۳

 E کد هک یا سس نا

 هکر دلوکر  كحوک هدن رقكنسهداب (كبسورووو)

 یواح یان وا هب وص لتط شاواب شاواپ

 . روت و

HT 
 . یو 2

 لا هدنس هعطق بم وت هادام وا س مات را

 رص . ) ندهار هلا وا

 ۲۲۵٣۵ یبوف . ردهږلب

 . ردراو یرلهشرباف ندا لامعا قیشاق

 یرنه.بتکم.هبنازولف هال تا خب یک

 یرغوطهس رلش را ۱۸۱۲ . ردروصمر ندننیستنم

 . ردشعا تافو

 بهم یرهیبب را ۱

 یسوفن .ردرهش رب

 «هدهرتاکنا ب (یدریبآ .: یظفلت هج زلکنا) رادریا (

 یس هتنوق(ریش نکر ومالغ) هکر د هدلبرب ناک هدلاغكلاع

 هدنسهتن وق نوغوم اھا

Nردراو یرهاخلاقربمد . . 

 ۔هرتسکر وا كن ارس

 ٠ ندعم « هلتناد « نودلا .

 5 یسوخ ۰ ردهدنلخاد

 . ردراو یراهناخ هکو د

 (لیح) رادرا
 لا * "هللسر ندا هادتما هدن ونح زار كناوتسا

 ٩۱۲ یبانم شب كنربن انات ندنلاج اک هکرد
 زدن راح ایس زیاکن | هدنخم رات ۳۸۸۳ رہو .زدیالاصخنا

 . ردشملوا فشک ندنفرط ( نوسموت و )

 راد را نو راب (ردرتآ : یظنلت هج زیلکنا) راد

 0 توانا «نابلرهرتکنا
 تافو هد۱ ۸۹۵ «شعا دلوت هد (نیرفود) هدنخ رات

 زدنکلسم ثالک احو ندنتلاکو ارعد . ردشمهلبا

 یدلدیآ نیت اضعا ه وتنلراب هد۱۸ ۵۲ .ردششش

 موم هسرت .یدلوا ینواعم ینراظن هلخادهعففدکیا

 : ولدرول هد۱۸۷۳ .یدا شلوا اضعا هدهنناوسموق

 رادیسهر درول تدم رب . یدلوا لئاب هنسهسر

 قلا ضعا 292 تادح دوس.
 , ردراو هدیرا ۲ .یدتا افا

 رکن |( در: فلت هج زی نادر

 ۱۳۳۲ هکرد ( ۰۰

 ۰ ہد رغ یاقرفآ س

ae 

 یدنلو هدنماقم

 یسوف ) هبرق رب هدایچوقسا
 دنراوج كي ه رق و هدنخ راب نشوتسغآ ۱۲ یمهنس

 ہکنا هدارو ة ردشلوا مقاو یسهب راحت ( نلیود)

 دتتت یسادناموق 4 (دراودا) یجنچوا لارتیرکسع
 . ردشعا بولفم یرابل ایچوقسا

 زروژ) -- (نیدریبآ :یظفلتج زیکنا ) ندرا

 اجر هرتلکنا س (ندرهادتنوق نودروغنوتلیماه

 د ۱۷۸ ء .ردتاذرب رو,شمندرلرب و ندنسهساس

 دافو هدنح را ۱۸۹۰ ۰ شعا دل وت هدغروبع دا

 ۱ ردشمهلا

 ايو هدنتحرا ۱۸۱۳ یدالم هجر بحاص

 راهم یهدتسایس , یدا شفلوا بضن یریفس



 ۰ یدر وج هنملس هسن | رف كردیا عانقا 0

 . يدنلو " 1

 سا ۳۹۳

 تقو وا تورییآ ندتقافا هسنارف یایرتسوآ ها

 لاخدا هود داش نالوا لکشتم هدنملع نویلوا

 . یدلوا قفوم هکمهلیا

 2 نویلوات ( كرەدى| نع هب یل وداي هدعل 2

 ی (اروم) نالوا لئاب هنفللارق یلو ان ن کیا ندنرللازتچ

 كل (نوبل و اب)

 هنتیلارق هسنارف هنرزوا یطوقس و یسهبعطق تع زه "

 ه هدنهاعمنلیدنا دقع هلبا یول یج ۱۸ نلیدا هداعا

 بحاص هش ندا ایما عضو هنماب قلود هرات

 . زدهجر

 .یدلوا لخاد هراظن دا چ اقرب هدرتلکنا اک

 ندنناکرا یرلهنیاق ) نر روهشمو «نوتغنلاوودقود

 لیکشت هنیباقرب طلتخ ندنناکرا یرلهقرف عیوو یروت
 هللا هسنارف قیقفوم مهم كا كهنیاق و کیدا

 e یصوصح یدقع هده اعمر یضرعتو یبفادت ۱

 . رد (۱۸۵۵ 8

 نوتلعماه لساق نوح 2 ۷ نیدربآ ) ندرآ

 ك ( ندربآ ) یهدراقو . نییبآ تنوق « نودروغ
 ۹ ردندنسهسایس لاحر هرتلکنا هدول . ردیدشح

 یرو الوا هدوتنل راب 4 ردشع | دلوت هد ۱۸۷

 هدا .یدک هقرط غیو E هدنفرط |

 كنبلأهاهداروو .یدنل وا بصن یاقمع اقدرولادنالربا ۱

 یسلاو اداناق هد ۱۸۹۳۰ ۰ یدنازق یتتبحم هداعل|قوف

 ۱ , يدلديا نییعت
 انواع نورا زس کرک

 ردی امل "یزهفز نالوا هاکت زام هدابز لا كم

 ‹ ۈچ لو ۰ قوماپ ۰ ۰ سوغا | ۱۰

 م ریلی آ E PF ردر وہشم یرلهش راف دغاک 4

 . ردروپشم هدووتفاراد . ردراو یرلهعانصلا راد

 رب هدهدحتم تاینوکح هداشصا هدمایوب هنم بس

 یبوف . :»- ۸۰ ردراو هدلب

 | هم چیلر ى هدنح رات ۷۲

 مع ۵ رحم

 رب هدنلاهق كنالارتسوا س ( ندرآ ) لدراا

 . ردلکد نوکسم هلیشال زونه هکردهتنوق

 :هداجوقسا «هدهرتلکنا (نیدربآ ( ندرا

 ۳ لوبقم تباغ نشش هدنسلا وح یسهدلب ندر 1

 دا « هلتم وم هکر دی رق قرع

 نامزراا
 : ندیمسا ال چاق ر هدهتنوق

 شناررف «هدانوغرو هدهسنارف س

 س (نکیسربآ : یظفلت هجزاکنا ) ناشدسربا
e۱9۳۰ ۰" سوغ ۰ ردهدلب رب هدلاغ  

 ا ردرآو یرلن دعم ریمدو رول نکنز 4

eR رب : یلعفلت هج زیلکنا ) E 

 ردرپش ۳ قاد یس هت وق تو مر ۰

 دداواو داعم روک هدارو . ۹۰ ة5 او .

 ا آ دردن - وارق وا

 ., لدئاک هدنرزوا یییرغو قرش لحاس كنسهطا
 ۰ ۱۱۰ بیوه

 (یمورت ربآ هجزلکنا ) - یمورفربا

 کسا كلا ك اح وقسا و دلار یک زب لکنا

 ۹ a دو نو کام | کو اخت

 . "رد نشا لوت هد (:یدوبلوت ) هد ۲۰۲

 لتخاد ال“ نوغارد كنهرتلکنا هد ۰

 اقا هللا هرتلکناو هدنسه رام هنس ید ۰ شلوآ

 ندنسهنس ردشعآ تمدخ هدنره رام

 .ددشعلو هدنفلث وعم (ناناقالق) هدوتنمالراب ًارابتعا

 ك رهدیا میفرت هغلاواهد۸4 ۷ ۰ هغلب ال ] ربم هد ۱

 هدنراهراحم كنملف هدنرهئس

۱۷۷۳۰ 

۳ 9 ۱۷۹ 

 هدنسوتسغآ كنسهنس ۱۷۹ ۵۰. ردشمهل ادوح و تانا

 ه3۱۷۹۸ .ردشلوانیصت هنفلنادناموقشاب ناتسدنه



 -- ۷۹۵ بم
 هنادنال وه هللا ی رکسعهد۱ ۷۹۹ شع | تدوعه هرتلکنا

 هده راحو .ردشمهلآ تقافر «(قرو ود قود ) ۳ 3

 هدهسداشعآ روبحهتعج ری(سلدند) لارج یلادنال وه

 تل ود هدنت اهن یسهنس ۰ ۰ .ردشلوا بولغما رکو ض

 زکسنوا هفمراقج ندرصم یرازسنا رفقاغنالابهلیا هبلع
 كنترام یمهنس ۱۸۰۱ قرلوا رومأم هليا ینک كب
 هدنحوا نوا كرام بوشات ه ( رقوا ) هدیر

 كئرام و شمشیراح هلرارادشیب رسنارف هدراوحوا

 (وهم) یلارئح رسنا رف هدنن رق ه ردنکسا هدیرب 7 دل

 .ردشمقیچ بلاغهدهجیتن بوشیریک هبه راج مر وی ها
 تافوبوسهاسروقندهرایرب كلهم ینی دل | هده رام ون جم 1

 كرملایوم هدنساساک (لونس) هدهردنول .ردشعا

 . ردشلوا زکر هدنآ ر ندشاط هنماف
 من
 یمو رقرتآ نوچ 2( یم3رترب) یءورفرا

  دلوت هد(زورتآ) هد۱۷۸۱ .ردبیطر ی اجوقسأ

 . ردشغا تافو هد(غ روبعدآ) هد ۸ ۴ ٤

 مضو یرلقرط میلعت ضعب نوجا یلیصحم ىلمع بط
 او تایر رس) كنلقلو هکردسعا نیو

 هداسنالآ یناقیطت بولوا هاشم هدایز كب هنقرط

 . هیصع زک ارم .ردشلوا بجوم یبهدیدع نساح
 نسیدنک ییایرمعن نالوارتاد هنیراقل هتسخ همضه زاهج

 راد هبط لع : ردشمر دتناط هدنت ابط اع ابوروا

 قلعتم هد « هقالخا ۰ ه هفسلف ادعام ندنرلرتا نالوا

 . ردذزاو هد فلم

 روهشم كنهرتلکنا یهو یمس اعاد  هدهفسلف
 هفسلف (تاروتس تالغود) هلا (دنر)ندنرلفوسلف

 كنها مه هلبا ملع ویو كا یتیفوت هنایح ملع یر
 .یدلو رابتعا قوچ ینافاژءو را . یدلوا قملیق
 هکز مس هب د .ردوو تبق ردقوا تازسهلح نم ومع طقف

 یهدنرلا را . هنقفوت كب ايح لعهلنا سفن لع هجرت بحاص

 كنحبم یجولوب زيف وقیسپ هلی ر وص قشل اچ هننیی ك كنها

 هجل داب ,ردندنسابآ" كيابح معها سفن لع كرتشم عي

 3 ردرلت وش یرای ۲
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 . ۲۸ ۳۰) تایرحم دناع هعبتت قرقحو ه هنهذ یاوق

 , كن هبقالخا تات ىل . ( ردشنلصاب هدغ ومدآ هد

 .(ردشعلوا من هدغ روم دآ هد ۱۸۳۹ ) یسهفسلف

 تاعش لو ضرع راد هن رلقل هتسخ کوش عو غامد

 .) ردشفلوا عبط هدځزوبغ دا هد۱۸۲۸)

 یاملعابچوقسا -- (یموقربا نوج) یهورف را

 ردشعآ تافو هدن رق غروب دآ .ردندنابرا تعارژ

 حالصا كنساحا قلناوچعب . (۱۸۰ 2 ۹

 قلا وجغب هصاغ ابو هتءارز « ردشمشلاح هنلاک او

 «شلدا هجرت هب هدب دع هتسلا رلرتا یغیذزاب راد هغف

 ردشم هل ا تمدج كوش هنسدقرت تك. هبعا رز مولع

 « ردناوجف كندنک سکه: یرتا هحلشاب

 قوح هکرد یباتک یهدنمان یسهمانلاس نا وا دوخاب

 ۳ ردشلوا لا هراتعا كوس

 - (اد قود نولیماه) نروترب |
 هد ۱ ۱۱ هدهردن ول . ردندن ر«دآ یسایس تي هرتلکنا

 هدنابعا سلحم . ردشعآ تافو هد ۵ شم وط

 ۱۸۸ .ردشمروطوا هدنفص را راکهظفاحم نم یروت

 اضعاهنضاخ سلجم لارقویداوایجنیام ه(رلأ) سنرب

 یسلاو ادنالرا هدنتخرا ۱۸۹۰ . یدلدا نیعت

 ۱ یراتمدخو نوش ینیدنلو نروقرآ .یدنلوا بصن
 درول هل و ۰ زد تاک تنناکو تبا هدهرادا

 . یدریدریو سهر قود هنسیدنک دیلفسنوقیب

 هدهرتلکنا س ( یاونوقرأ ) یاونوترا

 .رلردهدیاو وق هح هداس سا ك اج رب هدنتنکلملاغ

 کیا هداج وقسا بس یر : قفس ر) ییهب ربا

 هدندعب هرتمولک ۰ ند(تر) یر .ردیمسآ كلح

 لبح تر وقف رک رک ۶ یسوفن بولوا ناک

 یسوفت بولوا هدش رق ۰ ۰ ۵ ۷ .۰



 : اعم ع ر“. (۱۸۳۱۰۱۷۲۳) .ردند را

 . یدا مارجرب قذاح تیاغ
| ۱ E 

 تاودایلیزهرر ج ( ادو ون وتنا) ورا
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 وسر) هد۱۸۸۳ «شوطهد۱۷۹۷ .ردندنراموآ

 ی القتسا كنالب زهر : ردنشگا تافو هد (ورناژ

 لوس كم « شعا كارا العف همیاقو ندبا بقلآ
 ء راظز اب هد۱۸۵ ع . ردشملا زارا تىل اعف

 كب (ورد نود) یجنکیا .یدلوا نابعا نت هدعب ۱

 هناحالصا نلیدا ارجا هدالبزهرب هدننم وکح رود

 1 رذشگا مد راپ E كب

 -مجم هایش یک اح لهد هدیأتسدنه بس ورا

 . ردیصلخم كندا

 7 ل لزکترو جد ( یکلا ) ربا

 نوا «هدنرخاوا دكرضع سل ٣نوا ٠ رد

 هن رات ۷۰۹ ۰. یدیا تابحرب هدنللاوا لرصع یجب
 هد ۱۰۳۰ شمغوط هدنسدلب "ساوومل ۲ یرغوط |

 ندنناکلتسم زیکشرو هداقرف۲ . ردشعا تافو
 هدنتهنصوشعآ كلسبط هنسز وقط هدتالو لوننآ) "

 رلتهدخ مهم هننطو . ردشعا بسک ترهش كوي كاا |
 هدهدارو بوداتدوع ه(نو زل) تبان . ردشمهلبآ

 بصن یببط یارس كابلق یجنکیا یلارق زیکتروب
 ۰ ردشهلوا

 3 ۲ مس

 (ویوتا - تسور نود ) ورا |

 .ردندنس هیسایسنیدرجم لویناپسارصع یجئزکسنوا
 یيددللا دقع هللا رلنلود هاب كن رلرادمکح اینا

 لیکشت دلج۱۲ هکردشمهلبا رشنرئارب عماج یادهاعم 0

 هد۱۷۷ ۵ ۰ شا لاک | هد ۱ یراو . ردیا

 . ردشلا تافو

 مس

۳۹ ۱ 

- ۷۹6 — 

a neمس  

 E OT A | ایمن آ نور تب و یه رپآ

 بحاص . ردشمهل |تافو هد(غرو زلاس) هد ۱۷۸ ء

 یعلعم اضعالا عفانم ملعو رشت هد غرو زلاس هم رت

 قلعتم هضاسا ملعو خرشت_هدرهش وب نکیآ

 یراهتشاببس لصا هکردشمهلیا لیکشت هزوتمرپ مهم
 قوحر داغ هب هفلتخم ضا ما . ردشلوا یمدخو

 . ردشعلوا رشن هکردروا یلادهاشم

 . لرا یوا ااو را

 هد ۱۸۷۲۱ «شوط هد ۱۷۲۳ . ردكاکحو ماسر

 تر ات یا رههرحننطا تو
 هک هعومب تاک کم عو ر نالوا یارتخا را

 یر اهشا «یداب و ییس هفلتخ رظانم كنهرحم وسا

 هعفد قوح یر ندتقووا مسد قی رط و 6 ردشلوا

 ۲ ردشه وا دلش

REتعخا هتس اه تارا ڪڪ : 

 ر یهرجموسا

 و ر ا و تا ورا

 ۰ تعجارم

 نایرج یو لحاس هدهسنارف بس شاوربآ

 ۰ ردیاچرب كچوك ردبا

 هدنرزوا زلنوصوب شب .سا سولانو ربا

 ماقلاتاذ . ردراتنام عون ر نایاشاب قرهلوا لیفط

 ET  وخ
 هنسهدام س وتمات ور اه ِ سا ۲ ۳ 5 1

 ۰ تعح ار ۳ 2

 موصقو ندنسهلنصف هک سم . سا ا

 ر کک نداشما ندنعاوا اللنات ربا

 لاما هدنول هدهسنارف . || یوا 0 ردتا
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 قرەىلوا کچیح تاتا نالواهفخ حاقلاتاذ [۱]

 , ردکعد تاتا ندا دلاوتو راک
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 هکردشاقعون رب هیش هبابد ید ( زاومآو) نانلوا
 . ددزسوق اهد یسالحو فیثخ اهد ندراومرآ

 سنجو نالوا ندنسهلصفهکر م بس بنات

 سرضم یراجموت .ردقنخ مه یا مهیراکحبج كن ان

 . ردزم.ونو لواطتم یرلهمن . ردشید ند تو

 نالوا دعاص هحرج قاس یمندهدماس باشعا

 هدعضو یدیمرک ینعی دمرکم اب قاروا .ردندرلتوا

 . رد عمتجم هدنسهدعاق كقاس دوخاب

 ېک رداچ كچوک ینمیهدننروص همیخ دوخای « یرلهق
 ؛نداقصا الناتو را . ردراو یرلهرهز شع اغامجا

 یسیلصا تبنم . ردشلک ناد ( دنالهز لووت )

 تاب و ۰ ردمولعم یون رب زکلاپ . ردیرلازوا
 | یو ابرار یک و 7

 هدننس قاروا

 هد یلوا روفاک هدهنالدبص هلک مان ( لوو رود )

 . ردشعلوا هجرت

 -دزوا رلاق «هدنراسد زکد .سا

 ندنعو رود هردام راتشاب هدد دیوناتورا

 ردا ناو نآوبح 4 هاشم هم وصقو

 دا ولیسنارت «هدناتسراجمایرتسوآ ات انا اب

 رد ز ساک هدنلخا دیس هتيم وق(سههف_وسل 1) هدا

 هدنسیلاوحو فارطا كرپش و . ۲۰۰۰ ینو

 انابدورتا هلتیج و . ردراو یرلندعم نوتل ۲ لتورت

 : ردیزک یسهرا دا نداعم كتالو یبهدل:

 .اولسنارت دد ن اهل ا ایز تس وا ھن اولافدۆرا

 3 ناک .هدالخاد ىس هتىم وق aT ( هدان

 . ردلخاد هدنسهقطنم یرلن دعم نوک ۲ ۰. ردهدلب

 ۰ 0 یس و

 نلشد زورا اك وح كالا . 3 1
 یمسا كنقرع بلک رب نششس 79

 > کور يس هج ايل اتیا
 كنقعزورتآ ندنرلقرع بالک ۳ انتها نف و

 ته «هن روا یو ۰ ردرلن وش یس هدب فاصوا

 ۰ دزیمک ۲, ی شارا تروق م هاب 1 ظن هنسهبم ومع

 . یرلف رطتا ۲هدهسیا هجکی دیراقالوق. ردیرویسیورو

 ۱ .ردنوزواو قاشمو یرلیوت .ردلوشودو قیقراص

 وجا یرفناب هللا یثاب زکلای زدنضان نملاخ کتار

 ص رق هليا ضاس ًانضعب یند كناوح ۰ ردیراص

 .E | . ردهجال۲ قرەلوا یسشیراق

 ۱ دب . ردهرتمتاس ٩۰ یقرهلوا یطسو یو

 :) «ددلساب هاو نیران اهد ةبسن هنیرلکیوکغاط رئاس

 لبتقو هقرعوب هسیا ریلیقاب هنیرللکش كنغالوقو كنندب
 ۰ ردهدکلدا نض یغیدلوا شمشراق یاق قرع یزا

 هظفاحم ندروق یرلیروس رفصو نوق راک وکو ب

 امدقم .ردمدقل ال وق قرهلواکوک نابوچ هرزواكا
۰ 

 شعا ریلسالل وق دنتمدح وآ

 هدایای یزکر م. وبتورا هج امل اتنا -- دور 1

 اد كنتلارق یوا معدق . رد تکلم رب تاک

 برغ « یزکد قنتایردآ "اقرش بولوا عقاو هدنا مش

 كکلاع نانلو هدنتموکح تحت كرلاباپ اعدق هدنفرط

 ] (دومالود رت) ًبونج «یالو امور نالوا ندنسازجا
 (یربموا )و ( لوقسآ ) الاش « (نیلومودرت) و
 يرابتعا یعیبط يابفارفج . رددودحم هلا یرلتالو

 نین هآ یک ضرا ةعطق نلند زورا < هلا

 غ لاف هکردیا RE دب كش رلغاط

 ًابونج هلا یسیداو یا (وشور ) ندنتهج

 كنب رلیاچ ( وروتروف ر و ( ورفس ) و ( ونغیر )

 بولوا نئاک هدننب رلالباب نالوا یهاکر ذک

 ربا نین هلآ 2 ا یزکد قینابردآ قو

 هلبالابج هب ا ندآدادتما قرهلوا یزاوم
 ردرب ر غال تباغ یسهعطق زورتآ . رددودم

 < وئروقهتنلوم یرلهورذ كا كن رلغاط نین هآ

 «(هرتم۲۷۹۲) اللحام ؛(هرتم۲۹۰۲) وسساسناغ

 هدهعطق ون . ردیرلهطش ( هرتم ۲۲ ۵ ) اتهم

 es هقرش ًامابتعا ندشنترص كنبراغاط نینهآ



 س ۷۷۷ س

 رلب داو «رلالب اب ندا طاطحا هحرد هحردو دادتما ۱

 ترک . ردنا بقاعت یررب ردق هنلحاس قیتایرذآ

 یرلبداو نهن ردرلوب هابآ نرو نابات »۰ نا
 هک ایک ام ایر دا ندب رلالباب زورا . ردتنمو زود

 نا وکود هند ایلجیس .« ردیا-:نایارج ؤا س
 هدیرارهن (ونروتاوو) «(ونالیراغ) ناقآ ینیوبلحاسو

 كب هنتسهعطق زورا . ردیا تأشن ندرلالیای وب هنی

 هرادا یرلرهن « یرلبالیس . رشود راق قوچ
 كب ملقا هدرلب دا و تسکوت .. ردرلراق و هتشیا ندا

 بسک راسا لد هکدلیا برق هلحاس طقف .رددراب

 ندا نیزتو رتس یرلیداو قلا . رلیا لادتعا

 یرلوروسنو وق زسباسح هدرلاعرمعساو هدران امر وا

 ندنتراجت نو وق یناجارخا هناکی كتکلم .ریلیدبایر

 كنهمطق مبطلاب تعاوز « هینابن تالصاح . ردتدابع
 قلا . ردبا عونتو لدت هار وک هنسهشیلقا تالوح

 اهد«ربلک | ٹابوبح هدرلا ووا کهدنلخا دل الباب هد رای داو
 ؛نا غن ر هات کد ؛هدنرا رب نالوا لدتعم

 نم دیار مودعم میان هی ا وضو ,ریلپ رب دشت هویم

 وتد روت ای ارو وسور «یرلباح كنسهعطق ز زورا

 ونفرت « قرغناس < ون آ دوخاب اراقسب < ونامژو

 كرلیاچ و یریغ ند(ورفناس)و اراقسب . ردیرلوص

 ریاچو طقف .رولوا بصنم هننزکد قینایردآ یسلج

 یث رج ههه ندرلبالیبم من هدلاح تقیقح

 كزورتآ .رلیداو یکیدتبا رذک كراوص و . ردلکد
 ی بل اه زور.« ردیا لیکشت سم او
 تداع < یرلقالخا *یشرد .ردندن افعا كرل(یتماس)

 كن راغاط نین هنآ .ردرلشعا هظفام ی رلتواقش هعدق

 رد نیست قاب قو
 اشنا یطخ رفودنمش رب ردق هب (الیک 1 ) هیفاممم

 . ردشلودوروق یلوک (نیسوف) «شلدیا

 -شالوا قیرفت هج چوا هجهکلم ةرادا زورا

 زو ربا یر (۱) :ردآ لیکشت تالو رب یر نه هکرد

 یچنکیآ (۲) .رد(ومارت)یسهرادا نکس هکرو رهتا

 (۳) . رد (الک ۱) یسهرادا زک ص هکروب ر هتل وا زورا

 0 0 007 .سنهرادا زک سم هکرو رهتبس زورا

 .زورآ یر < زو را هنتوا یچنکیا هزورتا هوا جرب

 ی

 هنوآ یجحنرب ینعیوع رب هرو رتل وا وستورا »هجم ايل اتبا

 یغیدلوا مسقنم كنتكلم زورا « رارید زورپآ

 « یرلغاط نينه اب

 فوت بولوا هدوادسح ه۱..یزکد یار دا ار

 یر ) روبرهنلوا روربا

 رد یر ندهثلن تایالو

 اداقتسپ ندتالو رو رهتبس زورا نانلو هدنف رط

 ناچ وتنورت هدندتبالو یلوقسآ "الاشو هللا ییاچ
 یک کرک نکل 3 زد شمل وا هلا

 هرتمولک ۵ یسهحطس هحاسم .ردلکد ثورح

 : (۷ 4 هنعبرص هرتمولنک ) ۳۹۰۰ ینوفن «یمبر
 . کره لزوم لهاواد نکس

 . ددالعا ییا

 یک رو5 ەل 3ا نوب
 ي ووو

 مقنم كنس هعطق زورآ

 نین هبا ەدنقرش ۰ 1 رم

 هرو رەتلوا E 1( » هجالاتا

 . زور هتوا یجنکیا

 < ردیسحنجوا ندرلتالو یفیدلوا

 یجمر_ یالو و یرلغاط

 هدبونج .  ردیآ قی رفت ندنرلتالو رو رهتبیس
 ةدلامشو هلا يرلتالو (روالودرت) و (زلومودر)

 دیدح هل روصوب

 زورا ورو رهتل وا زورا

 . رددودحم هلا یتالو ( یریموا )

 ناوبح هدایز ندضرا تئارح هدتیالو زمکیدتا

 هحاسم , رلیدبا لاغتشا هللا كمر دشت كمهلسب

 ۰ یس هیحطس

 . ( ۵۱ هنشاب | نیب ص هرتمولک )

p®زدیم ابا  

 یجنکیا هدن ونج كنتبالو رو ر هتيس زورتآ

 ۲۲۱۳۷۲ ۷ ۶ ۶ یسوش « یم ص هرتم ولیک ۰

 ینهرادا ازکم

 زورا

 قیتایزدآو ناک هدننفرط قرش كنتالو رو رەتلوا

 ېک ذ هدیراقو هدیتالو زلوم نالوا لحاس هنب زکد



 تردو كردلب دیا طبر هنسهلج هثلث تایالو کیدا

 ..ریلیربو یاب زلومو زورا هتالو

 وستورپآ ) هجنالاتبا س رورهتس زوربآ

 یغیدلوا مسقنم كنتکلم زورا هدالاتبا( ,هرو رهتبس

 (رورهتاوا زورا ) یجب . ردیرب ندتالو چوا

 تیالوکیآو بولوا ناک هدننیغ لامشولامش ككنتالو

 . ردیا نکا دودح ناچ ( اراقس ) هدننب

 هلتالو رو رهتلوا زور یجتکیا هد ندنتهن

 یرلغاط نان هنآ مداد را كتسکیأو هکر ددو دحمه

 (ونسرت) «ندت الو (زل ومودرت) اب وتج .ردلصاف دح

 یزکدقینایردآ هدنفرط قرش .ردشلرتآ  هلبا یا

 هتروا ییانا ءوق «یلموق یسضادا . رددودحم هللا

 قم ولک ۱ یسهحطس هحاسم ۱

 برع

 . زدهدهحرد

 »بت هرتم ولک ) ۳۳۹,۹۸۹ یسوفن ۰ :ییباص

 ى نەق زیضراوا نکرض» 6 ۹

 ,تعجا مهب هدامکهدب راقو س زمل هو رور |

 مس

 TTL ییونع ض اور

 ۲ شب یسوف . یخ E كوس ا ی

 هب رس اک . سا

 ندنسهلضف موایفورب ۱ 1 دوخاب

 رودو سنجر نشبت هد ( لاغلوو ) هدالارتسوآ

 ب یشتسا" تایتاآ

 مولانفو (كزانومرن ) ورا هجمانوب مولفورتآ
 ردكع د كار مر .ردمسارب ېک ندنرلهلک (قاربای )

 . رونلوا دع ندتساذجا یسهلبصف هرساک هدنانان لع

 هدالارتسوآ اون هدوا هک دمولعم یعو رب زکلاب

 .رد ( ریعش) اغا e 2 ( لاغلهوون )

Lzهلک و . (نداج کو 2  
 هدنجما زکد ES ۴م 2 3ر

 ردكعد اف روک

TN: 

 هجیع ) فسر یسهحزسنارف <
۶ ۶ 

 هجڪ ۰.( ندقصر . رد للحضلا ناتأ و نتآ ىس

 هراقج هطآ كچیوک ماط ر هک قرهنل ۲ ندانعم و

 هدنتل 1 وص یسیضمب .ردابق لیمکترلنوب هکردشلوا مان

 هليو یریصت سو ورا هتدیا , رد مد مند وص یسیضعب و

 فرعمهدایز لا, رد شمل وا لع هنس را هعمتجح راقح هطآ نالوا

 , ردرلن انلو هدنراوص « ایلیژهرب  الارتسوا رلنالوا

  هدن رقیب رعلحاسكن هعطقوت سو و ربا کهداللارتسوآ

  پولوا ناک هدننب یلونح ضرع هحرد ۲۹-۸

  كااتق وب ,٠ ردلصفنم هلا لاق ( عنبولک ) ندهرق

 رایت روک کءدازوب .. ردیرحم | لم: ۲۰ لوط

 _.رار د (یسول ورا ناغ وح ) هصاحلاب هندآ تكنسهعمتجم

  قرلوا هعفد كلبا یرغود هنرلخ رات ۱۱۲۲ هکنوج

 رابخاو ىف دک ندنفرط ناع وح ندنرلتادوبق كنملف

 أ (تراس) .ردشلدا هفاصا همای و نوجا یتیدنل وا

 . هشرلابقكا هعمتحموا هدینادویق كنملف رب رکید هدتمسا

 . ءابق و كاذک ندنغيدلوا قرغ یسهنیفس كرهریدنیب
 : وا یم

 . هدنل-اس یتالو احاب یسولور ایلیزمر س
 ا اغا افسوس بولوا ناک
 دەن ماط ییا یربآ یزآو بکس ندرلهرسکم

 لس کردواسول ورا لصا یقاطر .

 دراب ) یفاط یجنکیا و « هدفاسم هرتم ولک ۰

  ودهدمقومنای اهد هلحاس بولواهدنمان (یسولورآ
 ريس ك راك لوس لا فا رطا تكنهعمتحم قاط کیا و
 زلارحم نمی رل (لابهش) هدکلشرد دعاسم هنرورمو

 ۲۹ ۰ هدیلونج ضرع ۱

 " نلیدسابصن ههطقن رب لاک هدرغ لوط 4۵ ۹

 ِ هحرلرابلم . ردهبارا یرلهکلهم وا هرلحالم رانف 0

 ېرارو هللا ۍرلاووب ردیاکس كرلقحهطا و راشوق
 . راردبا رتس

 ردترابع

 ۵۷ ۷۷ 6 ردیا رود

 ۱ هب دنه زول. . سا

 ٩ ندتنانحا یسهلصف ۳

 ٤ دوخاب کنگ دات شف را چا ت اشن قد اتسدنه

 هده رادم لاوح و هدالارتسوا و ایا يعون چوا

5 

 ور | دوخاب امورو |

 ۵: ښي



 بش ۳۵ تس

 رودوب نمی هریجش بولوا ندهیشخ تاتا . يش
 . زونللو ةدنتشىه جاغآ

EB Eهب رورزخ هم “ییا کاک  

 ETÊ 0 ۲ 1۳ ور

 اتاللبموا اورا هداکو هکردمولعم یعون رب زکلاپ

 .ددندنانات ید موجینمی ندیاشعا رلاینورتآ .ریتید
 تابن و ۰ رداینروفیلاق یثشنم « ییلصا تبثم
 فاس . ردهزا مدره « دلاخ نع زکود .ینرلقارباب

 ناک قابنز رب لزوک . ۰ ردقلستم ایو ۰ « فی

 هرزوا ماود ردقهلولیا ندنارب زحیرلکجنج نارندک 1

 « ردیا رشن وقوق رب هیش هتسهار ایلبناو راپا
 ینابک هدننا سیام « رشت هدر نه قع ردیاجنه

 . رلیدبا عرز قرهلبنآ ةرب

 -ارغا امور ولیس مویورآ - سویربا

 . ودندنسار مش يرصع .( تیشوآ )ا 8

 ر ندنسادایلیا ك ( سورهموه ) یاش نانو

 . ردشمهلپ وس مش هتیرزوا یس هچراپ
 روناوا عرز هد (یزآ واپ) . سا +
 . مس كب هما وصف ورا دز ای و كحوگ- رر

 حد * ات 2 لا د ۱ ۰ ۳

 ۱,۷ ۰ ۵ یسوش .ردهبحای رب .هدهسزآ رف س هرا :

 3 ردراو یرل نا و اص

 هنسهعطق ارم هدارغص یاسا هعب اسهرآ

 e یع وا ۳ رد مسا نلیر و هدعدق یافارفح

 تافل ك ( سادیووس ) ندننو وغل ناولو ندنلاحر

 هعطق [ ظن هنغب دنل وا ناس هدبر وهشم را ما زا

 ندیر, مای قمرا او اتهرآ مس 9 ههروک ذم

 .. نشآ لاعتنا نده ا

 . ییدلدا ناب هدهدام یهد راقو ا اور

 .عدق هدا رغص قاصلا هوّوک هب هر اول رطاسا هرژوا

 . یمسا كمتشرف نرو ینما هنسهعطق ایزیم

 ی جم مت

 هلتتفو ارظن هب هاتون ریطاسا حب سونهرا

 :شعایفل ك(رتس وژ) هدنمسق نلیئید ایزیمكنيل وطان1

 ۰ تعحا سم هتشهاداش اتهرآ حسب هتنورا

 سل اب هدنت الو هيلا هدهس لأ رف ST سورا

 . ردەت رق ۴ لاک هدیرزوا یناح هلل | و هدنغاحنس

 نع ر قلعتم هنهاسم “لج یثیو ۰ ۸۷۵ یسوف

 ۱ . ردزاو یسیروفات
 مس

 همن.رول 1 قابلا ڪڪ رال وشەر ۱

 ۱۵۰۰ یسوف .ردرهشر ناک هدنرزوا ییاچ (راس)

 .اوحو فا رطا .ردراو یم هه راف دغاک «یرلهاخربهد

 .یامورو تک 2 ردا تل الد ه 4۶ دق ۹1 هدنسال

 ۰ ايس اووکم ([] یمسا ومو تاکوکحم

 ب( ندیور لنا با . اف ) + سا 20

  تح الط هند ام ورنآ یو رب ۱

 بس ( اووف فسوژ یهرهژ ) ار

 ةد ۱۸۱۱۲۰ ۰ زدندنساملع هیعیط تسکح ملع هساررف

 تافو هد(ودرو) هد۱۸۹۲ «شعا دلو" هد(ژوعل)

 هنسهبعش مولع نونفااراد هدودرو . ردشمهلبا

 و ارکص., یدا شلوا بصن یس اط تیک

 ءاضعا یسمهداقا مولع ودرو . یدلوا رب دم هن هبعش

 . ید شلوا لا هدهنغا

 هکردراو یلااصحفت مهم رتاد ههیعیبط تنکح

 كنارداصم هده رم مولع : ردرلن وش یرلهحسلشاب

 . قعرس كناض هدنورد راهطساو فلتخ . یسهدب اف

 راسکنا ر

 ؛اوضا ۾ تاحاضا هب رزوا یسە رظن فعاضم

 . شدلوا دحاو یش كاض و ترارح

  IRIN REد خوا نالوا هتشاکزم 2



Ne —بش  

 ر هدنقح aE دهطقتسم

 هعل اطم

 هداج وقسا ( نجم آرا : یظفطت ( و 227 نت ]

 ۲ ردیمسا كلح رب هدنسهت وق ( نىنارونى|)

 ( تنوق فسوژ هردن ۱) لایر |
 رد جو ی ا

 هد ۸۸ < شه وط هد ( یهوتنآ ) هدنخځ راب

 .یدیا لیکو یوعد الوا . ردشغا تافو هدسراب

 بصن TFET A هاد دز زییع ةمکح ارکوص

 ( لوا ) عل ( بو هت راب) 6 a3 NIS . یدلل وا

 .یدلوا رومأم هنت اط

۱۷ ۵ ۰ 

 ( صور ) ۸ كنت ر وهج

 نعت هت راظن هیلدع E E سرش ۲۲ ینعل

 ۰ یدنلوا

 هدایز كم 4 ( نولوات ) دوست ىدەلىا تن واعمو

 (ینول) یحزکس نوا .یدلوا ینطاوعو فاطلارهظم
 نوا ندننافو . یدهلا بصن نابعا ییهجحرت بحاص

 . ید شلوا ضرراع یمعهنرلزوک لوا ةت

 ردیبینکرب یلابل اتا س ( لو ) ییایر |
 « شمرک هنغاجوا [ ۱ ] لمرک نکیآ جنک اهد
 ناویدر . ردشعا كلملعم « كلظعاو هدرهش چاقرب

 هنالض اتمو تأرض اخ « هتغالب نف « هم رات هلا یراعشا

 . ردراو یراب,آ ضعي هللا رلنا ونع بل اف

 ۱ . ( ندنیخر هلا تآ اف )سا تا
 ۱ ور میس ےک نایت ین

 . كدروا . باق نلکود وص هنا

 ییعب كهامربت هدنع وق بت سا ۰ |

 و یبنچوا نوا ك یورو ك دم

 . ردا نیرو
 ندنرلتانوا ند اراصن یغاجوا لمرک 1

 هدهروس < دنس دغا رضع "رج ۱۲ ۰ ردیز

 رز نا هک ی برق نیا هتک لمر لغ )
 . ردشغلوا هست یغاجوا لمرک هلتبسن

 كارتشا هود كنسيدم ةماننوتاق هسنارف

 5 تعحاسم هب هدام یی راقو ) ردیای

 . , یدآ قو هتنه هدنعوق عدق كسرف .

 نابآ) ردراو یررلمسسا یربا یرآ كنن وكه كيا رب

 د لوا موسم هدناهرب. ۰ (تعجارس هنسهدام موقت
 ۱ هدننامزكنرب ندهضام وام هدع دق ناربا هلبا هجو
 با رطضاهلت اغقلخ ؛شم امنای روماب لصتم هنسچاقرب

 هک «ینوک یجنجوا نوا كهامربت قافلا ؛ شلاق هدنجتا

 زاکرا و امکحو املع هاطاب < ردشوح هحع وقت

  یضاق هاکرد و عمج هدلم رب ماوعو صاوخب راسو

  یرازایواحر بولوا عرضتوزان یاقک تسد :هامناما

  یرلهاوشد تعاس نا رد هلقلوا ادخ هاکردب لوبقم

 رورسمسک ھو ناضفو روهظ مظع رطم رب هرزوا

 هنر یرب .ندنرلطاشنو قوش طرف بولوا ناداشو

 مو هلتیساتمو .رلشمهلیا هفطالمو هبعالم بورس وص
 ككود وص ) رلیدتا همست نازیرآا هروم

 هنس امدعیو ۰ ( ندنردصمنخ را نالوا هنسانعم

 لک رو .رازدیا تاعر هم وقص مسر هن هدنوک زا

 ۱۳ ۱ران الا روت ؛هدزژا دلو زوڵم ەدى رىما
 یر رب ۱9 تم و ور فش شعا قا
 را ردیا SANE میسر كرهبرس بالکو بآ هنرزوا

 ذاا هدنامززورفنالوا ناوررشودح ؛دبعو .شعا

 ۱ ۱ هی
 هدنرانپ یسهفئاط نایسراف . سا هام.

 كنمآریب وص ناثوا ارجاو مسر لد رار

 a 5 ۳ مس
1 e هما (ندهعور) لتر ا 

 یدشپاب 2 یک هراق ,یدشیآ لیربآ : ردیمسا

 : ددیعم هیبدا مولعزب یابناپسا س لیربا

 :E ردشعآ دلوت یرغوط هنسهنس ۱۰۳۰

 وب 2۶ا لیبست ینلیصحت كرلن ال كيسالق یک هجنانوو

 سوت ك ( نافوتسیرآ ۰ شمزاب رارتا صمب

 اف یی هدهم ك( دسروآ ) و

 ه ردشمهلا هجرت



 مع اب
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 یمسا هجنیال ت (نومیس تریپا) یر | ۷

 . ردندننوبقطنمو نوسدا E ردسولیرآ

 . ردشمتوط هد( زاروفل ۲) یرغوط هتک را ۱۳۰۲
 هدای ز كی هنسهعاشا ورشن كنناس دا امو رو نانو ەدىل

 ك ( نورچچ ) ندنسامکح نینال . ردشعآ ته

 هد سو ندنسارعش نبتال یشرابوتکم

 ی رالاصام ك(پۋزأ) ندنراسب و هناسفا نانو «یرل

 ران سب راشو ینهساتلا تاک 8

 هدننایم یتافلؤم یدنک .ردشعا هجرت هبهلویناپسا
 هدربهبرتایکیآ راد هنبدا اع كنب رلت اسا نیتالو نانو
 هدرا تعا *یدایا هدددم تدم هکر دراو یباتک قطنم

 . ردرئا رب شهلا هظفاحم یت رهش * شغل لوادت

 هفنیتسیا ندهرابلق را هجال اتما ) . سا

 تکنو . ( هتبماتعم قو ینکلی ین عج

 :ادناموق نالبر و نوجا قمالب وطی رانکلب هر

 ۱ تکی و « هرتسلام الرا

۳ 

 ر هدنتالو تاقییزاب هدالاتبا - الوبر | "

 اب ؛ فرش
 هدنتبالو(ب ۲توه) هدهسنارف حج سر ۲ ۱ 1

 هدنقرش لات هرتمولک 6 كن رهش د (نوسنابر)

 كنسیداو ( رهوهرلاو ) هدرزوا یباج ( لیک )
 ناوح .hE یسوف رده رقر ناک هدنلخدم

 . ردوا ینراج رینیو

 یدنردنرامنس س یدنرد سار 1 ۲

 هسنارف هلبا ال اتا . رلربد هدیدنبرد یراپ دوخت

 نفود هات نهان 1T نالوا کک هدن دو دح

 ندفرطر بولوا روصحهدنسهزآ یرلغاط (لورهبنیب)و

 رو ايلات ی یسیداو ( سارک ) یهدنساکلا هسنارف

 ۔ وسا نهان سم *یداو لىك ناکهدهسنا رف هن هدندف رط

 لاصیاو طبر هنسیداو یراپدوخا اقسناساموژ هدهرم

 مه ردهرتم ۰ ۰ ابرقت یعاشرا هد ردوب ,ردیا

ER > 
 نسرا یاب یدن.رد سزا

 ۰ رد شعلوا
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 صو هلثتسل هنسب رۋ

 -وفن و قهدنتب الو تناراشهدهسنارف س قاز

 کت ام( و).ردهحان ر هدنساضق کس موهدنغاجنسسنال

 «لرورولقءهدارو ۰۱۳۱ یسوف .ردناک هدنرزوا

 یاج ةکردرآاو یرلوص ندعم قوغفص یوقم لادوص
 لامعتتسا هدنم اقم تابورشم یراق هنغل هتسخ هسا

 نالوا یدلوم ك ( نایسملومود مادام ) : رلیدا

a۲ ۰ ردهدقا زا -یسهآرخ كنسهلق  

 نج رود هدهسنارف ا بس

 .ردهضقر هدنساضق (ارتوق) هدنغاحنس ( نروبل ) ۰

 ییاچ ( لزب! ) نالوا یغنایآ رب كنبرهن ( یادرقد )

 ؛ یرلنمرکد كؤ . ۱۵۵۸ یسوفن

 ریلی و وقیرباس . ردراو یرلهرصعمو هناخراک تور

 .رددوجومیساسیلکر شهلوا اس هرزوایتس یولنیا

 206تا رم« هتم دام ئانا’ دیس قا 1

 1 ردهدنرزوا

ogزا تر نو نود  

 هدنجما.لیئارسا یغ . ددیزب ندندالوا مالبلا هل

 نوار دیار وپ هلا ناو نسخو ؛مادنا بسانت

 یارب نرل ییدتبا ترافح ه. (:دامن ) یسهریشم
 روس «رارف. كرەديا لتق ی (نومع") نومآ ماقتنا

 ل (باو) اکو صهنس کیا .یدا شا اجتلاهنکلم

 تدوع هندزن یردن قرهلوا وفع رهظم هللا یتعافش

 هدشامروا عارفا | رک رویه کم رب طقف, . یدولبا

 نکیأردبا را رف قرهلوا بولغم هده رام نالوا عقاو

 لکمشیلبا نت رللاد كجاغ ۲ رب یرلجاص. نالوا روک كب

 قرهلواقلعم ندنرلجاص

 ترضح بآ و نشیب ندنسهقرآ هدلاح و « شلاق
 یبیدنکش مقیچ ی ۲ ندنتلآ

 یدوحو هلا موا - قرهلوا هنفالخ یا كدواد

 « ردشمهلا كالها یعوقص كرهلد هناي ر ندنای رب



 جا

 کا ك. هنک اله هلتروص و كنلغوا ی رد

 ّ ردشمسجآ < شلوا

 یاو دن 15۳ 1 وخا ن ولاب |

 .هب رکسعو هیسايسلاجر «ندنسهباحور یاسژر ریصع

 عب ققسا شاب ( دول ) هد ( ابناقسا )

 شابیرلتموکح جورونو چوسا « هقراعااد ۰ یار ظم

 یچسل او ,(,دامدلاو ) ےک ۰ یدنا. یوم

 كاریزو هدهدنرلتتطلس رود كرارادمکح مان (توناق)

 (ادنالهز) هدنخرات ۱۱۲۸ .ردشعا كارکسعرسو

 . یدولنا دلو هدنن و ۲ ( قهاسنف ) ندنرلهب رق ینهطا

  یدا ( ی ) یا لا

 مو ات اسم

 كو نالوا ینه ہک تازق هتنادناخ زادمکح

 سنر جنکو ندنیدلوابوسنم ههلئاعر تردقیذو

 هعب . ردشلدا ملعو هر ه هدکلر هللا رامدلاو

 ۱۱۳۵۰۸ .یذدلا لیصحم لاک | هدنمولعلاراد شراب

 سنرب لوا هنسرب ؛یدنلوا تصن سویفسپ هدنخراب

 سقس .یدا شا سولح ها وخ تک و

 . یدتبا نیش صاخ رواشمو نس رق هنا ووا

 هلا هفل تخم لئاوغو تایراحم یر ندهددم تدم

 ك ( توناق) كوس قتلود هقراعاد نالوا ناثیرب

 هرادتقاو لاقا عقوم ییدهلب | عياض یر ندننافو

 سویقس هرامدلاو رادمکح یایرفظم ندا لاضْیا

 .هباسیس هباصریادنو قن هن امدح حاصن 2( نولاسیآ )
 / زد شىلسا هدأ زا رخآ هدنس

 كا ۰ یرلدلایضخ رال هقژاعاد هداطسو نورق

 :هطا ( هک ر) بولوا را (دناو ) یژاننشد تشهد

 تر شقرا ) نالوا "نا: تتش

 كوس كرا ( دناو ) ۰ ىدا یهاکرارق كرلناصرۆق

 هدیدسصعم ( تبوس اوس ) قالوا نما یرلهاا

 هدنن وت لحاوس هقراعاد 1 "(CS قدا هداروت

 روت تد فهلاوت ىماتغو ل اوشا ۍ رکا تراق

 ۰۰ . یدیا رلدافیب هنکوا یظعم لاثم نالوا
 ال دنر < هنتمدخ كدبعم دنحر ترابع ندرفن

 ۳ .نساغلود كرلدناو نولاسبا . یدیا رومأم

 وچ ك رهش .یدتبا هرص احم یسهدلب ان وقرا كرەدى|

 اوا ا تیاهن ارکوص ندهفادم نامز
 راپ یمنص «یدریدقس ییدبع؛تیوهتناوس نولاسبآ
 اعاد «تلعالوبق یفلن ایتسرخ هنیولغم طقف .یدنال

 دن . یدمشیلیا هلطرش كمر هنتعاطاتح كنهق

 وخاب ( ناوژ ) زواج حالس نولاسبآ ارکوص

 |. یدلبا هجوت هنرزوآ یموکح (غروبساژ)
 نیت ندنفرط ئر جاهم هقراباد تموکع و

 ۴ هشلنامرقو تعايش كنقلخ بولوا.سلدبا

 ولاسبآ یدبا لینا داب هب د یسه رابسا لاش

 دما امتیو راز یاخاوس هقراعاد هللا یراقلناصروق

 یا هدایقناو الکسا تحت هدییهوکع كجوکو

  ۹ الوئروق نده راب تاملظ زونه هعقاوو نکل

 دناعقاو لبق و هن . ردشماعا یف 9و 6

 تبرهش (قسجاد) نلخروم ضب هرزوا قلوا

 اتساو فطع هنولاسبا هدینارمع ةداعا ايو یتسیست

 .نارطم شاب نولاسبا هدنخرات . رتردیا

 9 2 و اس

 | كناوحف اطنو نورق هدایوروا نولاسبآ

 یدا قداص هداللاقوف هنرادمکح
 ا بولوآ لاسر یهامنادناموقرب روسج
 سایصخ و و رااتم «هدنکر حر چیه كح هديا لالخا

 ر ر هدنتتداقودرا :یدعلو هدفاستعا و لظیشراق

WENA 

 ۰ ردندن راکوس

 E عج تن اتمو تارد :كلارتتح ز هتعاعتش

 E نامزش هدزکد 6 هدءرق  یدا نادناموق رب

 ۹ ینتبحو ثٌمرخ هداعلا قوف دلرکسع ندنغندلؤا

 ا, ماودلالغ هنتقو لص“. یدا سشعا
 كار نلشد (نفاه) . یدردا انتعا هنسهظفاحم

 بت وقاکی ذرت دعا انا هلقرب مکعتنمهدن رفت وک



ES. 

 ییدتا نالعا(رامدلا و) ىج ر .ردو یساساكنب رش

 نود, یدهلنا میراب, دانن ہت
 ینسینک ةماننوناق كنسهطآ ادنالهز نالوا ییصوصخ
 هر وک هتقووا هدهماننولاقو . ردشمتا ظن تا ۱

 از هدو هکردراو هدام.رب بلاج قد ظن هدایز

 اهد . ردقیفک یساغلا كتناحتما شت ۱ یل

 اساکو هرااساک ید هدامر کید: حطف بل اچ دای

 دودح هنسهنایها و تحاهس كصاخشا یشراق ف

 تامدخ ك ( نوال i . ردیصوصخ یو < ن 3

 هدقمربدزاییسیم ومع ات كن هقر أيا د هدنن ایم یتایقق ومر

 هلا تطخ رب هدنمات ( وسقاس ) هنیا و ۰ ردرآز

 یل زب دنا و ا وه وس

 : ددشق

 د](نوتاق) نین ےن هقر ا اد هدنخ رات ۱۱۸۳

 روم ام

 زارا ینتاتمو تعاحش نولاسبآ هنرزوا ى

 . یدتنا زاهنا اهد هلیسوو تصرف رب و

 ندرلدناو « سوراب راب قیردهرف یروطاریعا اب الآ

 كعاهبجوتو دیلق هسنررپ کلام ا د

 .یدیارودنآ ددم یادی دح رادمکح هقراعاد نو

 انالآ نوتاق هنبرزوآ یهین و حصن دل .( .نولاسآ 2

 . یددلبا در ًایعطق یفیکت كنم ر وطار

 یرادمکح هتراپند روطاربعا هنرزوآ كنون 1

 لامعتساد دمو فنع ابو هلا هامامو ا را دمای هنیدز

 اط وش, وف نولاسبا تقووا هتشيا .یدیاشمردنوک

 ۰ ردشمر و یرلباوج

 نکنروت هقراع اد هک لوا شلم د رفکیزتنوق 2 ۰

 كملس هدیا سا ههقر اعاد هل وس هکب دا,« ردلک,

 هسیا تکلمریخست .ردل ارخسن الوا نکلمو نوج

 هکتالک ۲اکوا .رولوا هلا ناو دلادالوب ۰نشوجو هد,

 متف هلا جیلق یرافدناشوق هشراب رای هقواعا.

 هظفام یراتیک اح قوقح هدنرزوا كلام یراگهتب

 ربیفس ر -هرزوا كمردتا لوبق یتفرلکت كرەدي

 س اس
 L1 ¢ ممحفم ع وتم م هکنوسلوا نیما ۰ را ردیا

 « رزو تیما زا كب هنغلت سود كن روطارعا

 . « زاقر وق چیه ندنبضغ

 كب هنسلرتسوک مظعت و رورغ هحردو روطارعا

 ی (سالسیغو) یسهقود (اینارسو) هلبا تدح هدایز
 ۵۰۰. .یدتنا قوس کما برح نالعا ه هقراعاد

 یدولنا کرج هنملعهقراع اد اع ودر ها ن:

 رکی شملوا حیلست هدتروص لمکم نولاسیآ نکل
 "هتفب هاغنود روک ذم لبا هبرح لئافس مسج ردق

 هدیسیقاب . یدتبا بیرخت ینمنق رب كرهدیا مو
 نکلا نداغود رر هجوق سالسعغو . یدتبغاط

 هنر وک ینکیدسا تدوع بولوتروق كنیک ۳
PAهقراعادو ,بلاط هحلص :یدربدنا هب وص  

 هدنسهنس ۷۸ ٤ عیاقو و . یدلوا عبا هنلا رق

 ( هبنوتسا ) « ( غروبنلکم ) . ردشعا نایرج

 هنن رادمکح ءنولاسبآ «هدهدنطبض كرات الو ضعب رکیدو

 ؛سشاتافو هدنشاب ۷۳ .ردشمهلبا تمدخقوچكب

 لب یساصع ك ( نولاسبآ ) هدنسهناخهزوم غا وق

 . ردظوفح ى

 دان ا ناک ناهالسو لاس | |

 ۰ تح اس هس

 ٤ هدیالو لورت ۳ ATT E ماسإ |

 2۵۰ سوف .ردب رقر ساک هدنشهزباد قورینا

 . ردل ترایز رب كلشیا تیاغ . رد ۰ ۰

 ین -- ( ریلیزاب هدصبا ابو ناصبآ ) لاسدآ

 دنا اک ونس ید . ردندنناضق لمارسا

 یتموکح نامر) ۰ رد اح ۱۳ ندنطبس اد وهم

) ۰ ۱۲۳۰ — ۱۳۳ 

 .داقتعا هکیناتک سدقم كرایسوحم . سا |.
 *, ردشلوا لزات ه ( تشددز ) هجرا

 . رند هداتسوآ كل ردا لدات هواوف رح اب

 ۱ س ل

 ج 1



 تس ۷۵ بت

 . ردكم ىخو < رخ ۰ یسانعم كاتا او

 شا ذخا ندیراب فرط ایوک یناتک و تشدرز
 یغد اتسوادنز هباتک .:شمهلا غیلبت هراناسناو

 قسه دنز رلفلاّومو خروم ضعب .رلرید
 یوله ارخّوم ین ریبعت اتسبا دنز قر4ل۲ هتسانعم

 ۱ رلردیا صصخم هن رل ریس اتسا شلزا هدناشل

 هنسانعم كوس هدیسرافدقهدنز هدهروک هرافل وم ضعب
 کهتن نحل . كعد ات رس كوس اتسب 1 دنز بولوا

 : شعا اتتا كجوک ہداتشز1 درخ

 فر اعم نوت هکر ویدا همش ن نوکو «اتسبا كلىا

 ےقكرثا طق . یدیا روندیا هطاحا ییهیرشب رابخاو
 . سلوا میاض هدنجما نامز زا كب یظعا

 < كنرلسرف یایموو نالوا لصاو هزعامز

 یاتسبآ) عدق « اتسبا نانو هدنرلدب كن راریبک نارا

 ىمسقك وس رکید كنو هکر دیمسقرب 'كجوك كل (رک

 رک ردنکسا ارظن ه هتعنع رب نیا سست مالغاص

 نالقا دیاع هم ون و ته یو ا

 ریسف و حرس

 كن ر وصق یسلدیا هجرت هب یا ون ناسلكناواو ماسقا

 . ردشمهلا سا یتسلوا قارحا

 لق مالغاص هدلآ نوكوب نوجا كنو هتشيا
 هج راب شمل زاب هلا ناسلرب جوک یساملشالک | «شماعلوا

 . ردقو یثرب هقشاب ندرل

 لاو ؛ردمسقنم هئزجپاقرب هچ اپنالوا شک هزلآ

 : ردرلن وش یرلمهم
 ًارظن هنااور نالوا لوقنم ارا وتم هدننب راسرف

 شجا ترابع ندءزج ايو كسن ۲۱ مدق یاتسآ

 ءزح كرا هدننامز رابناساس نشا تموکح هدناربا

 < یوم 8 درد اماع یر

 روتسد تایاور » ك ( ندلامایق ) الوا هزب یرلیسا
 « (هدرصع یجم۱۷) شلوآ دراو هدنرا مات «وزرب

 رب هدننسا (اناوناس غار یجنانوپسی) « هداریخاو
 یجنزوقطو «نلیدا هجرت هعفد کیا ندنفرط روتسد

 طقف .داديدنو < نادر « نسپ

 شلدا فل اتو ظن ندنف رط یذیمالت ابو یسدنک

 هالوا ایا فلات یرغوط هطساوا كرصع

 ۰ ردشلوا مولعم هلیاتک یولهپ مان ( درکند )
 او ءزح ۲۱ یفیدلوا لکشتم كعدق یاتسآ

 کرددوج وم یرب زکلای قرهلوا مات ۰ ندكسن

 نالوا لصاو هز

 "لراسرف رلنوب ردنادزب هلبا نشب هکرءزج راس
 فرصو یرلکدروتکب ولآ ربارب هدنجورخ ندناربا
 تشدد ز هتشیا .ردرلءزح نالوا دناع هتادابع كسانم

 اکسانموتداىع ندنتعی رش نالوا مساو ردقوا كنند

 . ردرلنو زکلای نالق قا
 ردمقنم هاب ابو 3۳۵ داد یدش

 , ردلماش هنادایع ماکحاو هنالماعم ماکحا ییاحردتم

 . ردنا تیم هدندنرل اسم ع EEE ءارب ړکنو

 ) هدواهدننی تشدرز هلبا دارم ره قحابم کا
 ۱ وحیشق وا فی ات هلس ر وص

 :قالخا هدم اتکو .ردیاتکن واق ًاساسادا دیدن س

 | خە اع لوصا كرلسرف هلبا رلیدم هلبثح ابم قوقح
 دادب دنن هدنقح یسهعدق لاوحا ك (نارا)

 . رلیدیا هتمست تم دادیدن

 , ززولو

 ب هددادیدنب یخد ندته و . ردعبنم رب لصا

 « هتناداع كرلساربا مدقم ندتشدرز ج « کسا

 ا ۰ ردچدنم تامولعم قلعتم هنکسانم « هتیدناقع
 كاتو ؛ ردیشدرز یسهرابع ك ( داد دن ) هفام

 ۳ رویم وروک مدق هد ىل ات

 ۶ ۰ ددمقنم هلصف ینعی ه ( ساه ) شت نشي

 2( دادیدن ) هل رابتعا تایوتحم تعسو لصف سش

 ار لنصا نشی . ردا رواج یندرک ارم ۲

 1 ىللا « ندلصف یجم کس e رد واتک

 اتمكنهذم تشدرز ییاجردنم مشی ردقهلصف

 "یرمازموتوعن نانوقوا نکیآردانابرق .بولواقلعتم

 هن رلنزو «هنرلنال یمسق 5 رب كریما رم وب ۰ ردعماج

 E ولوا یرلهحراب باكا كياتسآ هسارولوا قحهلقا

 هل ت درر یت رب ندریما م و تح . ریاکمزال



۷۷۵ 

 قوچ هدننی رلیسوجم كربءازمون .ردل تح هدیرلالوا

 . یدیاراو ییهاو تمیق

 طقف : ردیواح یومن نابرق كاذک یغد نادز

 اهدییال . ردکی اهدندرمآ م یمن ار نشیتوعنو

 ,ردهدناوخو لذبتم اینک ا یاس د کو

 نشی .ردترابع ندنآ دیمح نلیدباباطخ هنا دز یسهلج

 هنسهرظنو هلحم كنند تشدرز ریمارم یهدناتک ۱

 قلعتم هنرلهلا كندو هدلاح یغیدلوا عسنم ىلساساكلا

 كبو لوب لو . ردیواح یامولعم قوچ قرهلوا

 را هبقنم قوچ كب داع هرلنامرهقو هرلهلا قرهلوا حضاو

 ماسقا كناتسبآ یناسل . ردهدکلنا رك ذ راهناسفاو

 ۰ ردعدق اهد ندناسل یفیدلوا شلزای كنسەر اس

 .ردجوکك ب هدیرانزو كناموظنم یهدنمسقو ا ا

 کرد او كب یرلتیمها هدیدازام ند « كرلنو

 ظفح یرلهمرمز « یرهموظنموا راتشدرز نوت

 كما داشنا هدنسهداعلا قوف لاوحا كنابح كرديا

 ۱ . رردر وجو روما

 دادید و رددناع هتاداع كسانم اک « درب

 هکر دمسقنم هاصف ۲ ۷ .ردلکد كوس ردقیرلب اتک نشپ

 كنباتک نشی « درپسب . ریلیرو یمان هدراک هنیربه
 . ردهدنماقم لیذرب ان داع

 نادز و ییاتسبا لصا درب و دادید نک

 لیکشت ییاتسبآ كچوک ینعی اتسبآ درخ هبسیا نح
 یک زمکیدتا لیصفت هدراقو اتسبآ تایوک ولاا

 هدنراتقو نیعم كنوک بولوا ترابع ندناتک اعد رب

 اعد یراقجهوقوا كرلیسوحم هدنرلنوک نعپ كتهنس

 . ردیا اوتحا یرلتعن
 شن وک ) تومن صوصخم هنبرلهلا ريخ هدیاتک و

 كزودنوکو هجیک ( ېک یرلاعد « وص « ردام « رق
 < نلیدنا ادها هرایر نالوا لک هنسهفلتخحم تاقوا

 هی ربت ةيعدا نانلوا توالت هدهنایح لاوحا ضعب

 ۰ رد

 ند راپ یز درښپ «نددادیدن كرایتشدرز

 هل اهجو یساضتقا كنادابعلاما «؛نلیدبا باخاو ذخا

 دادیدنب ) اکو هکردراو هدیرلهعوم ر نانلوا بیر

 ندیآ قالغا ینتملصا هدنرب رح كرتاو .رارد ( هداس

 . ردشلدبا یط هبرغ تاحورش

 نورق طقف . یدا یولعم كنالوا نورق اتسیا

 میدقند .یدیا رویمایب ییاتکوب هابتنا رود «یطسو
 هسنانو تارتاوت تامولعم نوتب نالوا قلعتم هناربا

 ۰ هده هیفامعم . یدا ینتبم هب رخ اتم و

 لرلربک كلج رفا, هعدقر: نح ايس ندا رفس هنارا

 . یدبا راشمربو ربخ یتغیدنلو هسدقم بتک هدنرللا

 هردشلک هد۱۹۳۳ هایوروا یسهخسن كلبا كناتسبآ

 دادیدنهرکوص اهد .یدنآ یسهخسنرب ك نشي هدو

 ,یدلدیاهدلا راتتمضعب رکیدوهللا هد(۱۷۱۸) هداس

 هداوروا یراهخسن مای نالوا دوحوم كیاتسا طة

 تل الد اکو هکی دس هلن دنا كرات 3 یک

 هدههم ر یرلرآ وا ( نودرود لتکنا ) ندا

 .ردشهر دلس هنساملع اور وا یتا وتحم ك ر دبا تمه لذ

 « دریسب « دادیدنن هدنحم را ۱۸ ۳ 2 ۷۲

 .ایسا تکرش كرلبدیا هجرت هب هجا رک "الماک نشب

 عبطهدیابمو قرلوا هدنتواعمو تیاج تحت كنه

 یجب ا رف دوخایو رلروتسد هدنابمو هکردشفلوا رشنو

 . ندتعحاص نااشو میم هدیرهجرت یحراحافسآ

 نلیدبا ارتشاو كرادت هلراتخا هلک فراصم

 ییرژثک | . زدددعتم هدنرهاختک ایوروا رل هخسن

 < یال كفلؤم هدهخسنره . ردندرصع یجبم۸

 .رجدز عوق « یمسا كنهدلبوا ها شلزاب هدهرت

 . ردنیبم هدیرب رح خراب | رظن ه ید

 « ردلکد ییزای هدنناسل دنز یسهلج كراهخسنوب

 یسداف قح تارک « تیرفساس ۰ یولچ یسرثک |

 . ردررحم هدیرلناسل

 . ردشعلوا لامعتسا یولهم هدننامز رابناساس

 ءردداع ه هفلتخم ۀنمزا رهجرتوب



70۹ 
 هنر انا کو تکا تنا اتد

 لصاح هل راشتنا هراروا ید تشدرز « تەجر

 7 . ردنا تان ندهدبدجتاحایتحا نالوا

 لاهاهرانصح یتاسل یولهم كنئراشرف دنه «یر هجرت

 ینجوانواو ییشکیانوا هکردشل ای هنرزوا یراملا

 یرغود هرنهع یعنشن نوا . "یدلوا مقأ و هدرا رصع

 ندنرلکدلیا كرت ىل امغتسا كدناسل تبرقسناس راروتسد

 عي "۰ هيلع تفل .نوجما كتا هجرت یخ رلهخسنا ىلج
 تشدرز :تلناتسبا د ,رلیدتنا ل اما قاس تار
 اکو :ردلەچ راپ كىو صقان تامولعم کید رب ورت اد هلند

 هدنرلتادب كناطسونورقهلمارارثا عدقرکید هکنیسرتو
 ز-یرقت هدنقح غد ینوجم راب اک نالوا نایاب
 تمدخ هماعا یامولعم وا هدهجرد كحهرو رکف

 هدننون تشدرز ضاع ضاق ینح اص ءافش : رد غا

 ه دازامو تهدر رو درد ندناوذ ناتلوافالتخا

 2 ( تعجاص هنرلهدام

 ٠ ( هداغس فسا ؛تبار اف ا نشا ورد
 e سم عج ناتسپا

 كمهلا نيبعت یفاصوا هجافارنج كتکلعر
 . ردشلوروک یر 7 «دآ رلغاط هدنص وصخ

 نالوا قوچ ندنرلاووا یرلغاط نوجما كلوب هتشيا
 یرلوبص,یک ییدنبد ,ناتسغاط ناتسهوک هثکلع
 تان سا هه هدهتکلم نانو هدایز ندنسهرق

 07 نالوا هلو هدهحزسنارف . ردشعلوا رعت

 رد اناتیک ۲ قرلوا هانعمر هنب
 E اسب . نالوا هک . ( اف . سا )

 ردکو انص نتسبا : ولوط ًاعیسو میت
 رل ندبش هی بوت ندمت وط ین ۾ به -لایلرد

 . راغوط

 رولوا یعبط مع : روضمو ES ازا س
 تلف زاهز ره سدق ح ور  مدوا انعم نتا

 9 :*ناشآزوک
 زا را یو *هتفل ر بکر اا یتسهلک ناسا نم

۹ 
1! 

 گیس ردلالوا ا 1 وص لب نعل یم با ا که هک

 تك هلوا ناشتا ۰ ژدهتمنس شب هلا یس هقالع

 قمدوغوط «قلوا نتسبآ . ردقمروغوط یسهجت
 عیسوتعق .رددرا وهدنقح قولخرب نالوا یثب ده دتقنقح

 قتسانم قبقح هللا كلبشبدو كلککر ا هاش رط لشعو
 ۱ شلوط ات لود كراو ىج هروغوط هدلاح یی دالوا
 ثداوحو اشا نالوا شعلو اهم ەت دیلوت هحتو رئارو

 هدهک روت . ریلیدیآ ف رص یربعت تست هد دنقح

 نوفلوطءزومغیلم . یک یراهلک لح هدهجمرع هک

 ايهم هندلوت ثدا وح ضعب ۰ ردهبک امعوت ام

 بش رام هکرده انعموت هتشدا .ددهبک نامزرت نالوا

 e رلکروت «للبح دا رلبرع ۰ تستتسبآ
 ۱ لپ

O E ۱هدننبالو لاش  

 ۲۹۶۸ یموف .ردهیحانرپ ناک هدنغاحنس نسنالاو

 جن امر ؟دنوا > یرڵەناخهبفصت رکش هدنلخاد

 ۳ ردراو یرلندعم روک «یبهقرباف

 یونج یا كره رب حس نوک

 كنساسدازآ رتساق راقج ندنرلغاطنا رد زام هدنارا

 ياره ناجرج ..راقآ هننزکد رزح هدنسیشراق
 .یسیق زکد نالوا راوحهنصنم كل رهتو || شا کیف

 یزکد رزخ | . منا رب نلیزریو هنزکد رزح 1
 هدننب یصنم كنب 2 هللا هعلق .نسح هدئاح اش

 شوک یرابارخ هکهبصقر شلوا بارخ نکیآ ناک

 « ریلیدیا هدهاشم هدعق وم نلشد هم

 رود و مطاق یاد رم دادم قوا

 نا یرلضعب . رای دلیا تاتا هوس ی

 ۱ و رداطار تا الو )دارت داؤ

 یرلثیبام هللا ناجرج . رلیدد ردهرق رب ندنسارق
 نوکسبا یخد هایرد نالوا هدنآ . ردقاب وق وا

 رم 9 ندنفرط مزراوخ تبالو . راردبا قالطا
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 و ۵ اک 1 هکرولک بوقآ هر ر ر
 رولیکود
 ۹  یدناوا همت هایمسا RET هلغمل وب تک

 .وواق هزکد كرو نمر رهن نوکسبآ هکرلیدید رایضمبو
 ۳ هب هطا نالوا ا : ردییسا کو یغنردش

 رکشل هاشمزراوخ دم ناطلس هکرردیا لقو راد

 قوج . یدهلبا اا هن ها لوا وحاق ندرت

 لو رالاخا یدلو اضقا یخد اا تدم ف

 E REEF دا زکد توصاب وص قهطا

 یراتیاوروب هدیدیشر ۷ یکتا بحاص "

 ن ردراشغا لق

 تامولعم دیابت ندعطاق ناهرب مالعالا سوماق

 هدنن اف رعت SOE O I ۲) كردا
 3 : رود هل وش

 ۳ بوقا_ندهز را وخ نوکیا

 | رب نانو هدبصتف واو  هنبضنم كن ره (نوکی 1)

 ۱ و . ردمسا نلیرو هرهش یهدواو هب هوا كح وک

 | راوخ دم ناجاق ندنتشهد كنمراراتات لوغم هطا

 ۱ بایترهش هلذاوا سملو یتافو لو ًاجلم كمايشمز
 | نیا الملافا : نیوتن ]وصال یا
 ا ردسآر طقم تام اصن دم س اص

 زار هلقلوا قسشب راق تامولعم کیدربو هرز

 ریزهچورپ مکه تن, ددشلک اي اق یرغوط ق
 ۳ رولوا نام

 | هجو یمیدنل وا ا E نا اعقاو ۱

 . ردراو یسانعم اتق

 فعص î ا :E هقدشالقاب .

 اتوا هکر دیمسا ك هد زآردب رام - س الوا

 رو نم ندنرهش ناحرح هکنوچ . رر رد یخ د .ناجرچ

 لاش زارب .راقچ ندنراغاط ناردنزام ,رهنو 4 ردیا

 كل ردبا اد تماقتسا و لسم یرعود هب ر اوت

 قره اضغوا هنوکسبا و «Ef ۱ ] ناحرحو ناطلسنادیم

 با رخ ی دش, نکی نرده را رمش 1 2

u atl Nk AOیب  

 هن ب نک دو زح یر هل وق ید روتسم ی

CILTدو دح هدننس نار 1 هلا ن 9 ر رہو  

 رک ندنجما یضارا قلقات وفا لیکتت
 هدنن وص نوجما ا 1 ی يالت

 ۔زوط زارب هدیمعط كنب وص . ریلیدیا سح یسهشار

 جدیه طق .ریلیکچ هدایزكب یرلوص نزای . ردهجیل

 ره .هدهفاسم خیس ر ۳ .مراب ندننصنم زاموروق تقورب

 هرتمولک ۰ یلوط .ردنا بس عافترا ردق هر هرتمرب

 ردروتسم هلا FREE دادتما ردق

 , ردا نایرج فا باغ ودق وخ ینلاب هدر ام

 هرپ-ه ردوا رن مالسا هکردنوچا كنو هتشيا

 رکیدوهدناهرب . راردنل الوا شمرو یم تک

 ندنوکسنا ره نلیر ویا نوکب 1هد ا رک ضعب

 هاکیک ییدتبا ۳ كار دک

Rfلولعم هب | یروصق هطق ر هاکو یطوقس  

 هت افپ رک بیرغ بیرغ هدنرلمسا افا رفحرلطاطخ نالوا

 یشر هقشل

 (نیس) هد(نوکسبا) هکزسهبش .ردراشلوا یداب |
 یخو از (تیکسا املا قم

 هلا یتا (نوکب ۲) هدمزراوخ تیلو « هدناتسکرت
 HESPA ان زد ی ی

 كنهرف
 هننار یا تل ود رقف » .هکرود هدنرتا یحاص یرصاب

 مدر وص تقومکیدنیک هاب هر راز همزراوخ ندنف رط

 ( نوکب۲ ) یک ییدلک ره رب هوا ندمزراوخ

 قق هدنفیدل وا مسا یر ریس جدا هحرلا روا یمای

 الق ندناو هد ( ناهرب ) هیلع ءاش « . مددلبا

 جزالنم قرهلوا یمسا .رهن رب هد ( مالعالا سوماق )

 هنفیداوا فرح (نوکسآ ) (  نوکب 1 ) نالوا
 ۱ مهلت دی ههبش

 نک هلبا .مانو « نوكسبا مس اسا م

 هنلخاستهج ون هلروج رحم هت ر یونگ ر
 ةدنلاوا یرصع یجندرد كلبه وات .ریلیدبا ربمت

 «هدلاوحوا هسقو

 ۹ ۳ هدافا انعم رب چیه هکتوح مهلت رب و



 با ته

 جو » یدوعسم نالوا شا تحاس «یاوح وا

 هدهرصییدتآ رب وصت تح اسو هدنرتا مای « بهذلا

 ندنلحاس ( نوکس بآ ) نوجنا كمك ء (ناتسربط)
 (توکسبا) هنلحاسون دارزح رحم .رود مدن هزکد

 بآ ندیا بابصنا هاروا زسهبش یمجو كنسلنبد
 . ردقتسن هن رپ نفع

 .ددشلوامات هدهنزکد رزح نوکسیآ - الا

 هدنسقو هدنساذح به یرلمسا 4 کد ول هکنوح

 هزاعتسا ندنرلمان كرلرهش ۰ كرلهعش ینیدناوم
 « لیدر «ناتسربط رحم « ناکرک رحم : ردشلدا

 هدنلحاس روک ذم رحم رلمساو) ییدلنید نالیک رح
 هنن رلهعطق نالک < لید ؛ناتسرط « ناکرک « نانلوم

 ایج قاتما یک . ( دق یک عضو هلتبست

 . ردشلر و هدیاب رک ]7 رحم مرگ و و هاتف اضآ

 اا ها رسی تاج درگ ا و
 یو كروک ذم یایرد بولوا ترابع نده زح

 . ردشعآ ممعتو بلغت یریبع رزح رحم هدنقح
 کهدیتآ ییدلریو یان نوکسبا رحم هنیزکد رزح

 دوم ناطلس یغرف یکح
 دیصق کیدا داراو مظن هدنقح یجدم تی و

 هکرو د هد هفسلب

 نوکسبا یایرد ات كنك رانک زا یرادوت

 [۱] نارکمات ورادصتات اک رک رد زا یرادوت

 : رددٌّوم هدولب ت

 هدناتسدنه هللا یلوکس كنونو تف كفاک كنك

 افیاغ هدنناسل دنه هکردیمان كن رهن جاغ نديا نایرج

 . ردففحمو فرح نداکتاک ابو

 ین ی ردالا ار و فاک مض اکر ک

 هناحرحهدندز رلي رعور وشم هللا یاب جنکو ا هدننب

 نوح نعي ایردومآ رش و نالوا فورعم هبد
 ؛ یدبا هدلب ر رومعمو كوس هلبتقو هدنرزوا یر

 ۰ ردبارخ یدمس

 ,il قلود یو رع دوم ناطلس هققحا ی

 «هنرانک یربن جاغ هدناتسدنه ندنلحاس رزح رح

 شما سوت /ردق هن وحمح ندنرل وص نامع ندتهح رب ۵

 . ردروطسم a هکیدا

 كن هعلقو كن هاب ر كحوک ینم هدنرزوا یصنم كس اح

 . هردشالوا هیمست هلتبسن هلحاسوهاچ روک ذم هکردیان

 * دام ندنآ دلبل مجعم 0 ندسوماق 0 ندنآ دلبلا ع وقت

 ا ٠ كناحرح یس دلب 7 7 هدزوا یغی دل وا

 ۱5 با :.شها رجا هدنرزوا رزح رحم كدا
 ردهفاسم قلقانوق چوا یسهرآ هلبا ناجرج سلکد
 هدیلوکسبال۲ یمیمتلادحم نی اص نب دجا الملاوا

 , ردلاروا

 ۰ رددو اب و بارخ مولا یس هعلقو »الب نوکیا

 راو د كوي زب هدنرزوا ىع ۶ لحاس كن رهن نوکسبآ

 ان هتباور كن « نورب تام » هکرویلیروک یی
 هلتقو راوند و هکراو ردقوش بولوا لوم یصا
 دودح هدننب ناتسکرت ینمی ناروت هلا لود نارا

 ا ا £ بدلوا سلتها اشنا هرزوا قلوا
 ارظن هتفیدلوا روطسم هدنرلخ رات محب ضعب اعقاو

 كولم هرزوا قلوا دس هدننس ناروت هلا نارا

 راو در هدنل وطحسرف یارک ك( بسام )نادا ایک

 5 لابجهدننی نا روت هل انآ را .ردیوصییدر دتا اشنا
 . دالب یتیالو ناردنزام دودح نالوا یلاخ ندهعینم
  هنف دلوا یبیداو ناحرح ندا قرش ندمزرا وخ

 هدناتسجولب لبا داص نوکس و فاق مضرا دصق

 1 هد «رادزق» ردهبصقر هدن رلف رط تب ونح كنس رهش تالک

 . رپ زای

 كناتسجولب هل فاک نوکس و میم مض نارکم
 هکر دیدآ تبالو  هدنلحاس یزکد نامع هدنن ونح

 ۱ انا قره ( زت ) هدنرانک اپرد رلتقووا یزکسم

 مبج هوجر و رهسون 3۳2 هوترو# مس ق ه



 نلیدا هدهاشم یسهیقاب رابآ هدنو رپ و ًارظن

 اشنا: ك( بساتشک ) ندنرارادبکع نارا كرا
 هدلاحره . ردلمتحم ۳۳ ینیدلوا راود کیدربدتبا

 .رادمکح نارا هسیا لکدیرتا دا (تساتشک) راو دو

 ..ازم هلی هش | هنغیدلربدنای ند رط یر
 لیزق » هزاود وا رااتک ندا. تماقآ هدرلفرط وا

 یاهتنم راو د روک ذم . ردرلشمرب و ینمان « لالآ
 قرهلوا ندهع دق را هن هدنرانک نښکدو هدنسیب غ

 هکرلیروک یراود یجراخ كل هعلقایو كاس رب كويب

 هرزوا قلوا هرتم ترد یافترا «هرتم زوب کیا لوط

 sa ۲۵۰ و ندراود و . ریلس هلی | نیم

 نور, نمی سآر رپ شمقج یرغوط هزکد هدهتوا

 قدهلوا یمیبط كنون هحنلیدیا هنباعم هلتقدرظن هکردراو

 . ردا هاظن ینیدلوا یش ر لکشتمو دوجوم

 «یراراودهشا هدنرزوا ساز :PO عتاولاق ۰

 امظتنم هلبا رلهغوط كوس ن رلهلق روږم

 هدنجما زکد رلرئاو تح . ریلیږوک رار شدنشود
 رایلر هنور و . ریلیدا هدهاشم ردق ههرتم ۰

 هلآ قفا یسهلج كراراو د. لړ ربو ما هنشموک

 یهداروا هکریلس هل دی مکح ندنو . ردهدهوس رب

 . یلدا شا طاطحا هللا ضرا تکرح رب ینایم

 را ەسرىلىقاب هن رز وس كرانکرت نانلوب هدرا وج وأ

 یورب همت شوک. نالوا لماح , یهروك ذم *یابمو

 ېبس یسملکچ كنبرلوص زکد . شع هطآ رب امدقم
 طبر ههرق ساروا یر ندشنخرات ۱۸۱ ٤ هل

 . شم

 تای نلیدا ارما ندفرط ین وا ٩
 هطا ر هد ۱۷۸۲ یورپ ه شوک آن ه هیملع |

 . شا دوبدیا لیکشت
 یراوص كرزح رع مکنوج ..ندشعا, بسا 8

 هدنلاصتا یعبنم كنوکسبآ رهن هتشيا . ردهدکملکچ
 ىرا یفابمو هعلق نلیدوک ب هدنلحاس ا ۱

 ه هرق هدنرادتنا كرصع و
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 یلورب هتشوک مولا . ردینایقاب تانسهدلب نوکسبآ

 هدر ز ید ر نانلو هطآ هدنځ ران ۱۷۸۳و نلتد

 . ردقحهلوا یسهر زح نیوکلسبآ كح هل دیا فی رفت

 هزل أ ) . ردےدق یلخ یانو یسهدلب نوکیا,

 نوا كلهدلب و هدنناتک یعومع یانفارغح .(زولقهر

 هاکتراجګ رب رومعم هدیدالیم زرصع یجنکیآ نواو یجنرب

 یمرکی زو تل1 كنکدور داتسا . رو زاب یتفیدلوا

 هدلب نوکسا هدهعطق کهدشآ ییدل وس هدنخم رای

 » دو او بهت را

 وار ا هلج ایردر یوو هتفرک

 ا ناو تاو دم رہز

 . ردكرک قلوا یسانب كهاشمزراوخ هدلبو

 ندب E هدنراباتک خیرات

 اجلا ههر زجر هدنمان نوکسبا كهاشمزراوخ دم

 دوا E رزج. . لولا رک ا

 هدنرلرلا كننویفارفح مالسا راد هندوج و كن هطا رب

 نان وا رک ذ هدرلخرات هیلع ءا.

 یغیدنلو یتیم كنسهبصق ER دصقم ندهطا

 هررزج هده رع .ردكرک قلوا یسهطا مرای هم شوک

 . ریلیدا قالطا هدهرلهطا مرا یمسا

 نوکسبا یک ینیدنلوا ناو نظ هدلاح وش

 هب هرق لکد هطارب شلاق هدنتل۲ وص موبلا یسهربزج

 كت راو كززحا رحم ًاتاذ . ردلرب_ شا طاترا
 قلاق هدننلآ وص كنهطا رب هداروا ارظن هنسملکح
 طوبضم هدلماک خرا . هناب هکرکم ۰ ردقو یلایحا

 نالوا روح هرارف ناهس لوغم هرزوا یغیدلوا

 ندنتکلم یازجا هما اجا ضمب هاشمزراوخ دخ
 الف ید نک هدارو ۰ شاک هناردزام نالوا

 هارو رلرانا , شا احتلا هنوکسبا ةعلق نالوا

 بونه یک هلا: ییاصا هاشم زراوخ نامز ,یراکدلک

 ایزی لب نوکسیآ رارافابا . رد ملا *هرکد

 هاشم زراوخ هنس دز وا یرلغا تدوع هب وریک كرهديا

 ردقوب تراشار



 س )0۷
 < شعا ذاخما هاکرارق هتسیدنک ییسهریزج نوکیا

 رخ ییدنشود هرانات «یدایا كنلابع « كن رلهن زخ

 ندنردکو فسا هحنا وا لصاو هنسیدنک یزیک | هقعاص

 نوکشبا هتعنا ردشخهلنا تابح راب كرت هدهطا ۳

 . ردیابم هب هعقو ون یتمها هج رات كنسهطا

 نوکسشا ٠ ًاضعب هلبا فیفخ ی ( نوکیا )
 مکن . رلرید هد ( نوکس ) هجهداس يک یراقدزا
 فصویتعسو كدبوم نیا هاشنافط غاب « یقرزا میکح

 ۱ ۱ : هدهصق ییدهلبا

 نوکسا یانمز هدزو نآ ردنا داپ

 . ناو یالابز هتشذک نا زدنا را

 قریب داف r وا کز تراب نص ٠ ردشعد

 ۲ ۳ نک ر ر و ا

 هب ۱ . ردیشر به
 : رلربا نلیدا تعحارص نوجا قمزاب ندا

 قارتحاف قاتشلاةمزت «نادبلا مجعم «نادبلا موقت
 تفل « رک یافارفع « كلاملاو كالا « قاقالا

 زرا وخخم رات «ناحرح راي « لماک مرا < اف رغج

 ناهرب «یرصان كنهرف « ناردنزام مرا « یهاشم

 . اناج < ریسلابییح « زیکنج لا رات « مطاق

 . یسیموم یانفارفج ك ( سولقهرهزلا )

 بت قلب 20 هات TR و

 زا م هد و ر تخت
 یراعوز هنایزار (یر نوسیآ ) نوصان1.یناسو

 لامعاو لاضحتسا كرل دبا ریطعت هل ادا وم یکی وص لکو

 . یسقار نیل« جما عو رب ترس نانلوا

 )+ مما تناخا داخو تار هاوایزا ترا دلش
 ر

 عارتخا هدد رج وسا هدرصع یجم ۱۹:۰ ردیجا

 هت هسنا ۳۹ ندارو هاتسانم را

 او هباتد نوت هدندهسنآرفو 5 :نشعا نازم

 تم بر ےک 1 1 هل ردثلوا

 2 د ها: و ت رسا اسا: هدنل امعا تنیس

 وحو برق كرهلب دیا

 ت یزللا « ربثل هر رقا یرلقایآ "۰ بنالوت یرلزوک

 ۇرا قالصب اةدنجاوتربسا و قرتهنالبوط یرلقارب ابكنتابن

 7 ءرونلوا لخت یرهوج كانیلپ كرهلیدیا متن نعي
 خون وب طعم لب وب هد نازش یی
 ب رکیدو هایزار « نوسانآ هننورد نوجما كا
 ۱ یراغایوراخور یزلضمت « "یرلقارباب كاتا یرطء
 ۱ ر وا 1 كلا كتنسنا - رلي ةوالع

 :r وا
 ج ا كتكجما شید تکساآ €l تایخ لع او

 ۱ 1 E رد لاک نوجا ندیو . رضم كن هتفاع

 ت رزوا لغافا مضه الوآینوه"وح هخر متنداوا یواخ

 7 | مخو: هسززوا نلیعافا تنم هرکوص ۶7 كىو

 ۳9م ۴ ید "نسبا

 ۳ رانو .ردضورعم اعاد هضارعا هقااهم ی احت ران دا
 زدنا ارجا در هدنروص

 ادل . رردنرا یتدش هکدتیک ضارعا و

 انس رب« رلرولوا التبم هتسهعود شاب باک تفت

 ۴ ۰ رارولوا راپود " تن رم كلهم اتيان. رلرارغوا

 . رتلیدا ریصت یفلهتنخ تنسبا هدط هرللاح و

 قدنتاو یری هنززوا" هبصع هاج كتنسبآ

 بک هليا کز زب رذحمو فی رخ بولوا هدایز قوج

 دارا سا ارج" ۵ ( ناژام ) ..رزکب کا
 1 . زفار هبش : ۹3 ات زج

 ك 1 هرزژا قلوا نمش .داخ ینا هتشخ تنسب

 4 اققدت كن (ورتشال ) بیبط .ریلیدبا قیرف هعون

 هنا ئا وق ین هتسخ تنابا نالوا نمم هروک
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 ییزود رب كلا . ددا زع هلساشوشت مخو ورغآ

 E e alal هدرود و هکردراو
 روز یرلیا اهدرایافاصثا هللا لا طرف« مدهلفش
 ۱ یرلهرک وص اه, رولوا ماعقم و نوت ساسخا هنیا

 ۳ ` و AS ها ح كناضغاو فارطا

 ن "یوقتّور < یوق هاب وق اضع ۰ .ردپا ا

 اذ تلناطفاح+ هبنزد هر کک



 تدح دلاقوف « ردکو نزح < راهاس رب "جنقووق

 كوت کی + : رالھاب 2 غامد یک تدقو
 رم 3 تاسرلن کشوذ بارش .« رترازاص هدهحرا

 بیم . دنا ضرع دات ر يغرق 9

 ونیغز ۲ كل کش هل هتک تسلا نل کع 6

 هداز اهد ى كشقار + رولوا لاری كب

 كالوس ۰ كلکشوک رب هرکوص . ردیلماود
 هشوخرساضعب .ریناشون تالضعوباصعا « ریاک یرود

 ۰ ریلس هل E ا خر قانخا عون

 رګلاییج اجب راث۲ كنه ا منمتست هلا تنسق

 ۱ 1 رضحتم راندا لامعتتسا ءوس دتا

 یخد دوان و وسا تیارس هدهندانخا دالوا و

 تالالتخا مط رر یصع ناراو ردق هجر قاتا

 . رولوا یداب هناشوشتو

 یس هم اعم كذغا هتسخ تنسب نالوا ن مرصع تسلط دخ "

 یوشوا هاسهطسا و راروذم ندکعا نیکسن یالآ

 یرتآ ی رب ره ندع الع نا هدمبو ندکمیتک

 هدنل وصا اج وقسا ۱ ردت رابع ندكملا OE یی ۱

 ی هتسخ ا ا .ردرشۇم هد ایون یوادنهلبا وص

 رلن انا و هدنناپ مه 6 نوا ی ر ا

 a لارولق لاحو .ردیهرطا ن

 « ریل ربما ها تیر مار و

 (7. لوكا ناجا 9

 ی DG ۳2 راوسب 1

 نالوا ادس هدنحطس دل )هغلاطو هدنژو وص ۳

 .یرلقج رابق وص سل ومال | وهیجمآ ضاب وقل راووب
 .. . بایخ

 الو تک ق وار زن 4 تآ ناو ل

 یسهل اوب

 هب وص هثیشره نالا بو اعاب ناروط هدنرزوآ توش

 نما زجایدنک كلو ص كلذك . زوین دزاوشبآ هاتست

۱ 

 هل هدا رخ و رد هت سانعم شەن هب وص

 ےک ۷و[ سس
 ولوط اوه هدنجماو نازو هدنززوا یعطیس بولوا ۱

 قالطاراوسبآ هدهنبرلهسک وص كچوک كچوک نالقا | 2
 1 برو وقت

 | رظن هنفالتخا كنم راتفاثک هاتبسن هب وص ۰ ماسجا ۱

 « روروط هدنرلهتروا اب « روروط هدنرزوا كیوص اب ¦

 . ری هتید ابو | : 8© گوا هدا نع 7۳

 . رلیدبا ریبعآ بسار هرایجتچوا « قلعم هراچنکیآ
 هکر د هلکرب لداعم قاط یییع « زا وسپ۳ ۳ .راف هتشا ۱

 . لب دیا لاصتسا هاتسموا هدهگدوت | رو هعرص ًاضعب لاح ویو . لک یج ملظن نايل

E Eناو رسو رضا  

 یدیآ یلغوا كن(هنآ) یرادمکح هدیکل وق هدنرطاسا ۱

 هکر هبآ (نوسان) نالوآ یشاع .(ادیم) |
 ندنف رط یرد نوجا بقع یرلن و ندن_دکدبا رارف ۱

 برقت هرایرارف . یدیا شلردنوک ندنرلهقرآ
 ره رهدنر وک ۳ هني ردآ رب دم « هد مه ییدلدا

 کیدلیانییعت نیل هجیکو ینغیدلریچاق هللا روز ییدنک
 رة تولا یسهريشمه هل" ر وص و هسا رولوا كج هلک هلع

 قرهنالوا لفاغ E دنا شمر ذلس یو

 .هجراب هدارواو شاک هلم نالوا نیت ققو هحک

 وو زرلشقار هنرزوا رالو ین رلهجراپ

 ضعب هدب کد كتاب ردا ًامدق 3 ربساا ۱

 هدهدام ییراتو کیدا مات نلبر و رول لیوط

 اذیم ارظن ههو تافارخ هرزوا ینیدنلوا نا

 كرل هطآ و شم زن دلوا هدرا هطا و ی(ترسا) یردآو

 4 ردشلاق دا یاب |

 هتتم سورس ) س یی رایسا

 باد, وراپ نام . .ناور ن چ یا



 ا ر

 اک هدایزاس هد۱ ۱۹۹ <« ردیرعاش نال آر بوسنم

 تفاصهدنرلرعش .ردشمعوط هدنسوتاش (سیر وو)

 هزوک هدایز كم بولسا توپسو ح وضو « سح

 اال
 . دز یک )ر و ےک راسلآ

 ۰ ) تعجأ ص هن رل هدام نایلغاحو راشتا ( نایالغاح

 ۱ . یستلراش وص ||

 فال (نونوخ دلار ابا
 ه هدام و ( تاوص ۷۳

 ۰ رهشر مش هاش رگ

E, 

 روشنآ ۰ سا رولا  ERتعحا ص ۰

 ۰ تعح | هتسهگام ناروشبآ ےس لاروشلا

 ادخل .نایناط«نلیب یلاوحاوص . سا سانشنا ۱

 قوسیراوص هدنزویرپ = حالم

 یو وص . یسدنیم وص ناب نتف كا لاصیاو
 ع

 || .ساتشجارم :نلسیتوخ ی وص . اليم ن

 ۱ . نلس نولاقومسر

 هدلب رب ندرک اسی ندم هدتراو - صلآ

EEREی هدع وشیرفس+ هکر يلب دا  

 فرح ندنصبا ا اف م صعب .دددراو هدربشع

 سابوتایو ساب وط ن الا هکر ردا رکذ هرزوا قلوا

 ۰ ردقجهوا هاب نو

 E فاو بلآ یدزابز دم ی

 ۰ و داف

 لوک شجاق".سا قلا

 ا نالوا ےن قجاق ییسهک قیا ۰
 یس راف هلکو ب هکم ردا نظ 52 طقف . رازربتک :نالنط

 كا يسراف هکن وچ ك ردك رك هسلوا برعم ندكنآ

 .e هوبح بولوا یرفصم ك( بآ)

 1 E یک هوبج ایت اند راو ر یججاق

 مدام قبا یسهلک قبآ الصا هدلاحوب .ردشخد كنآ
 , ردیالوا شل آ ندقبآ یمهلک قبا لک و توت

 لآ هدهن لع هروک هنامز ینیدلوا یراج كقر

  قروقبآ دبع) . رددوجوم هصوصخ ماکحا هدنقح
 ۱ ® ۹۹ تعحا ص هن رلهدام

 ۰ و .et ناخ اقا ءان ناخ اشا

 ق ) ریاک هنسانعم هویج هدیسراف .سا كآ
 3 و یر هنسهدام

 ۱ 0 ( ندراک هللا ب ِ کم 1 ۳ ی ۳ ) لتا

ِ 

 . ( ندشک هللا بآ ۳
 ۱ سوسن <

 0 یرک رب

 وص ,( نددنک هلا بآ .اف ) ا دنکب |

 .٠ قنلیس . كلبوچ ییدروتک

 و بآ .اف) .سا فک
I, ۱لو وص لا ( كعد  . 

 9 ناک هدتالو هک رابد افارفج

 4 ردراو یسه رق ید . ردها ر ا هنساضق

 فا رج ) ۰ ردهدهفاسم تعاس ۱۲ هتالو زک

 ( تجار هنسهدام یساضق رکی راید نوجا ییلالصفت

۱۳۵۵۲ FF ا > 

 ا هدنکن نوکبآ
 0 درک مدا ار نوکب-آ سنق نزا هنيا : قرزا

 4 ! اهفصا لاج ا دوو مدار نشت رک نزا كشاب

 . تعجام هنسهدام هر

 ,E ندرک هللا با ) . و
 ۱ . ریدغ لوک م ست مش

 ع ( ندهنیک هللا ہک .اف ) . سا هک[
 ر هردېک یمهدنجا هنیکب 7 :باق ههحرص *

 ۱ قاب ب مادم هدلد یلایخ كامل بل

 انفآ رغج_

 , هنیآ | م



 ك (ریمدالو ) یجنکیا یارق هقراعاد 9 لا | ۱

 . یدتا هرادا یتغل هقود غی ورزش الوا . رد غو

 (قیرآ) یجتل ۲ یردارب هدنت را ۱۲۵۰۰ هک
 شک قجنآ هننس ییا . یدلوا ئا هتف هلبا لب
 5 یدلر دلوا هدنناصع ر ) نوزب رف ( هک دب

 ا 6دی : مس

 هدیسکیآ . (لبآ رتب لبآ روغەرغ ) س ییا

 نوا .یدیا تاک ( انولوق ) ندنرا رهش اساسا |

 ه دنس هدا ( قژرسنا) . ردندنرامذآ رصع تتل

 . ردشا ارجا رلنو یەم رابق تر

 وم ر ناچ ( قیددهرف ۰ لراق ) للا 1

 « شم وط هد(نتس وگ ) هد ۹ . ردا

 یم اج ناک ٤ رونا تاو و5 8
 .ردشثا ر یر هتسب قیسومنایاش هریک و نشر ۳ نیحلت ك زك قبل ا E یدا داتسا م تنم

 هللا یامولعم و فوقو کهدیفیسوم یلعهجرتبحاص
 .یذدبا ناداسانشقتسوم نرخ ام شش ا رام 8
 ینابلک یارس دسرد ردق ه ۱۷۵۸ لند ۱۷:۸

 ارابتعا ندنش را ۱۷۰۹ . یدنلو ندنتس زا

 یوم ) ریارب هلا ( خاب نایتسرق ناهو ) هدهردن و

 ( ردق هن رات ۱۷۸۲ نالوا ییافو خم را كلا

 . یدرو رلرمنوت
 زوتوا . یدیا راکهتسبرب كوس هدنناذ دخ .لبا ۰

 . ردراو ییقیسوم فیل أ زکسنوا هللا یورشی قل

 ر روش یلحورو -- ( یرتاه الوقن ) لا

 شم وط هد ( ههودنرف ) هد ۱۸۰۲ ۰ ردیف

 . ردشعآ تافو هد ۱۸۲۹ و

 . ردشقبح ندننونفلاراد انابتسرق هد ۱

 هفل آترهش هدنايضایر نکیا هدلیصحم هدنوتفلاراد اهد
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 ندا نیب زت نسهر ك ( نایلیسقام ) ر وطهر

 هللا ییوقای ندنساقفر تقو زا یخ تی شالشاب

 صوصخم هناضایر كنسوتتسنا هسنارف قرالوا كرتشم

 هن ۱۸۲۷ ند۱۸۲۰ .یدبا شعازق یافاکم و
 .یدنلو هدسراپ ۰ هدنلرب هدنح راخ كنتكلم ردق

 اد اات کس ندو تک
 هد ۱۷۲۸ و . یدتنآ كلملعم هدنتکم هسدنهو

 . یدلوا لیکو ه ( سنتئایاه ) اعم

 كب هنرزوا یتالداعمو تایرظن یلیلح باسح (لبآ)
 .kl ص4(¬Abelsches The0re) ردشمشلاجقوج

 یو خاو ر هننایرظن رج هل روپشم رثا یهدنما

 ه هحزسنا رف كنسهعوج رای آ GS ET عضو

 راشتنا  هننرزوا ( دل ۲ ) هد ۱۸۳۹ یسهجرت
 ef هلبتف رعم یتموکح چورو یرات ۲ نوتو شا

 عبط كرەلىرو هحتموکح هش یقرصءو كرەلىدىأ

 م2 ر كجو تکا. ردشملوا رشنو

 قللوسقو یرم كنهرا « شدامهلیشالک | یم
 یغیدل وا شلو هدناضایر لا ردشک هدنجما

 یرلعباتلبا «یراهلد اعم لبآ «یرابماع لبا هرلروتسد

 ۰ ریس د

 ۱۳ یاب را

 هدندابسیرهد ۱۹۰۲ و شم وطهدنیلر هد ۷
 : :ردشلوا

 -(سیند ردناکلآ) لو وب ود لبا

 هد (ناسنالاو ) هد ۱۷۸۵ . ردشاق 3 2

 .ردشاتافو هد ( سراپ ) هد ۱۸٩۱ ۰ شمغوط

 ۱۷۳۰ .یدیاشعا زتیافاکم كويامور هد ۱

a ۶ ۰۰  

 ه ددشم زاب رلرتا رتعم و دیفم راد هال

 . یدلوا اضعا هنساسماداق ۲ هعیدب نوتف هسنارف هد

 هدهحرد كح هس د منتع لهس یرانآ كنهجرت بح اص

 . ردابزو كاي

 هفلف س ) لوف خشردهرف قاژ ( لا

 هد ۱۷۵۱ سنام ٩ . یدا ندابدا لوغشم هلا



 عج 2 ۲ و

 دلوت هد ( نفیتخماق ) هدهدنلخاد یغللا رق ( غ ربع روو (

 تافو هد ( فرودنوش ) هد۱۸۲۹ زوع ۷ ۰ شا

 هد۱۷۷۲ ینعی نکیا هدنشاب رب یرکی , ردشمهلآ

 مان دوتیلوس هوا هسوموب ) هنسیمهداقا هيب رح
 لا پتکم لاو هرخ الاب 6
 . ردشلوا یملعم هفسلف ( ردشلدا

 هفسلف .ردلکد فوسلفرب هایسانعم قیقحو مات لیآ

 یاس ورا آ نکل .ردقو دقو كوس هدنلاع

 لصا ل هپ بحاص . ردشعا تمدخ هرشن یعلع

 مقوم كسسفنلا راع هدهفسلف یتزص نالوا ناباش ی

 یتتیمما ا مدنامز پب ییدمهنلس هاىقح یمقو

 ( نکنییو ) هد ۰

 ها رام ha اروام لعو ام هات ونفلاراد

 هدنسهلاب باکم غرعروو هد ٩۳ < لوا روم

 هد (خارخوا) الوا هد۱۸ ۲ ۵ یملعم لافطا سرت لغ

Egردشلوا یروایرس لارنح هد (راغتوتس)  . 

 بضختنم ندناوقا كنهراس یابکح امدقم كبسیدنک

 هقشب ندرلرئا یتیدزای هنرزوا لیکشت هفسلفرب فل ومو

 قاد هقالخا « ههمیمط یاروام تکح ۰ هسفنلا اع

 یفیدزای راد هند ةغسلفو ردشع ولو هدن افل ات

 یهیفسلف تاعبت هتنززوا ییاساسا كوص كرادقتعم رثا

 :.ردیا اوتحا

 هعفد کیا (رافت وتس)هدنخش را ۱۸۲۰ رئاو ۰

 یتساساسا كنا داقتءا یهدنقح اشو تيدا « ردشلدیا

 , ردراو هدیرثا رب رکید یهدنمان « جم. رشت

 ندنف رط سرەد (فوسلیف لبا خردهرف قاژ)

 ا ۲۸۹۳ نلر ) . ردشءولوا هسیاقمو قط

 رولوا یارواب س ( نوو لراق ۱ :لبا

 لولب ۳ ءتدلوت هد (:والحو) هد ۱۷۸۸ لر ۷

 .زدشعا تافو هد (خسوم) د ۶٩

 خسوم هد ۸۷۱۹ ۶ نشم رک هنم دخ لټ ٥ وکح |یواب

 رواشمیر ان هلخاد هدا ۷ :هنغل اضعا سم تم وکح

 ۰ ردهدنسملس هدیا رده

SR: 

 فی اتو ربرحت

 3 2 رواشم تموکح بان هد۱۸۳۲۲ شهلوا نیست هنکل

 . هلخاد رارکن هد۱۸۳ ٤ .ردشمتک هناتسنان و هاتفص

 ۱ ۸۷ یروما تراظن نوک ارنم لوت هلک هنت راظن

 وا عیدو هنییدنک هن ةلاصا ه جلا "ةقومالوا

 ءعرد یراظن هلام روما هد . رر

 TF ORT اقم .ردشمهلا

 و كر یهنآرورترح تاسحو راکفا ییدتا

 موکت ابا و ىدا ليام 4هقطم رادا درهدیا
 . 6 هتفلاخم رب یوق نزوجا) ین

 ی ومالول) هصاقر (لبا ) . یدمهلتروق ندقلوا
 ترزوا یا فاکنتسا ندلوبق هنتیعباب ارواب
 یدتیا لاصفا هداظن هد ۱۸۷ طاش ۷

 و نیل هنرافس نرو داف رط ام وکح ارباب اکو ص

 , یدلدبا باعا اضعا هسلم یجنکیآ هد ۸

 . یدلعچ هتحارتساو اوزنا هش وک هد ۰ و

 د دلوا داقنم هند وقت

 ولا ؛ردسیو هعقو س ( وت وا ر ) لدا

 ءار هد(دلاو را وش) هدغ ربع روو هد۱ ۸۲ ٤ نات

 3 ۰ + س قنا ۸ور شغا دلو هدیرتسانم

 , ردشعا تافو هد(غر نوئل)

 قیقدت یاشنمولصا كنموق نانو هدرتارب ینیدزاب
 هتسرزوا هیلمتاکرح ندارومظ هد ۱۸۸ .ردش |
 رثا یهدنمان (یروطارعاوینلروطاربعا اسالآ کی)

 درد و (۱۸۸ نلر ) نجا

 ندا دقن 7 یتاکرح و لامفا كملهلبو قیردهرف

 1 . ردشع زا ینرهش هللا یرتا
 هراس ثجابمو هخیرات « هنایسایس :هبیسامولبد

 و رده رف وی ینکیآ ردراو یرات !مهمرکید یقلعتم ولعت

 ۳ E ییدتنا روصت ی رشن نوا
 : 4 ۱ ردشا رانا" یننقز

 7 یءدنمان قیردءرف يارقو وتتوا روطاریا

 4 يولهچزاپ و هرقف ضعب كنسهبدا
 ۱ ور مر + ردشلبا رشت هد۱ ۸۵٩ هدنلر

 ید ز ایر رب هدنمان (یرلمسا كانمظ عا ان ال 1 )تالذک



 انا ۹ ر یکتا ۱۸۰۲۳ نلر ۳3

 دجوكننلروطاربعا كرلنو هلباینادناخ رر را
 باتکرب هدر اده یعاسم یدک اف م وفا لک

 . ردشعا تل

 ایمیک س (سوتسوغوا ییردهزفریس ) لبا "
 رور اک هس رح هردنول هد۱ ۸۲۷ . ىدا ندا

 قوماب ندنفرط (كنم)نوفلایرتسوا ویدلوا یک ا

 براجت یحالفیاحا ناناواقیبطت و فثک هدنفحینعار

 هل اعتشاو هیقالفناداوم .یدلیا لاک اوسالصا هایسذیم
 هللا لا یهلعتشم داومو و شمشزک ,.هناققدت هنر

 هد ۱۸۸۳ . ردششوص هبلاق ر قحهنولوا لا 2

 یرسم وق كتهرتلکنا هدانا ی كيرتکلا یهدهنآ

 عف رت هدنندوع 4 هرتلکنا . ردشع ولو راک هاتف

 . ردا 4
 رواشم كلرک امک كتموکح یرب دراهنس قوچر

 4 راب دا ومو یواعم یلویسیموق" یجوط « یسیمو ۱

 . ردشع ولو هدنتسایر هلبغل اضعا یستیم ح

 كن هقالف ادا وم. (۱۸۸۹)یغوماپپوط هجرت بحاص

 قالفاو لاعتشا .(۱۸۷۱) یاقییطتو تاعرتخ و (

 وراب قوماب . °0۸۷ ) تاعتو تاقیقدتر هنیرز

 كيرتکلا نوجما لاعشا .(۱۸۷۷) ی هضم و ۰ ۱

 ریرحت رثا اق رب_هدنراما (۱۸۸۶) یتاقیا
 لا رب دیاع هنامک زیارت هللا ماسقولب . ردش

 . (۱۸۰۸) ردشمزاب يلا |

 ك(لبآ) یضایر .ددخروم س (دروفیس) لا

 .نولل ) هد ۷ نار زح ردیسهداز هج ۱

 نبع هش هد ۱۸۳۷ ینا ناک ٩ ۰ دلو هد ( ۲۱

 شهلوا هر هدماتالاراد ۰ ردشعا تافو ر

 ردنا تىلھا تاب ا هد ( نفنب وغ ( هد 1 ۱۸7٦

 یزد ات روش هد اعلاقوف هد ۱۸۹ ۱

 كنغل روطاربعا رارابوفنول هدای اک | : رلرنا یفیدزاب ۲

 نوا كوس OLE ا یضارقاو طر

 . یسەمانا اس ین روطاربع | قنارف هدر ۴

NAE >بک  

 مس

 یضاضق صمم = للا

 . ردئاک هدنتهج هلبق كنهبصق

 هد رق هعن رسا ا ره عل ندرا س ترا وا

 ه زده رق را ندنسارق

 ؛ یمسا كرېش رب مدق هداروآ . ردمضوم رب

 نوع جرم ۰ هدنغاحنس توربو بج یس لا

 تباغ یعقوم ۰ رده رق 5 EA ( نوضح )

 ا ا
 نهش هکردهبرق ر هدقشمد بس قوسلا للا

 ساع نا نیسح . ردراو یدعب تعاس شب هماش

 قوس ) ایو قوس الاح , ردندارو لب الا ی رقم ا
 ;NL , رارد ( یود یداو

 نویع جام ُط هدنغاحنس تور باس حمعلا لبا

 یاس : ردمماج یهناخ 4۵ . ردهرق رب هدنساضق

 تاو قو رافلؤم صعب

 راردنا هو( کشد لبآ ) نالوا رازک- قم

 7 ردددنلخ اد یسهبحأت

 OS 1 داو درا رس مطش لبا

 لیا) لوا ندهلوا لخاد هدوعومضرا لازا ی

 هن وکینعب ۵ ) لعب ) هدارو ۰ یدزاشلک ه ( مطش

 8 رلي دل وآقحتسم هقح صغ نالن راكد هلا شنس هر

 دیو ی ںرع كن ره ندرا = عار صم لدا

 < دق كالع ناد هل مولا نوء ا تام رب نک

 .. لب دی نظ یغیدلوا عارصم

 كهلا رب یفید اط كنم وق لاغ E والا

 شن وک هلک هروک هننظ 2 (سوسوو) 2 اا

 . ردشلک ندنظنل (لعب) سولب بولوا هنسانعم

 ندنساملعتاساا هسنارف . یللبا نیاز می یللبا

 دا 0 كنق رط تسیهسناژ . ردتاذر

LNT 
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 نانلو ندنلها هناخرب قرهلوا

 . هم زالمو هحاصم

 س 4 ۰ ۰ حس

 یتارقو بس تب ربصو ناو هدهرا

 . نداق مرتشو لمدق

 كن هناخ ر || .یمهقفر كا ر دو وا

 یاس || .نداق ناناو هدنشاب یسهراداو یمدخ چا

 یشادرق زق كوي كن هسیکرب | ۰
 هراد || .ی داق نالناط هدنماقم شاد رقزق || ا

 . هبراج یسیکسا نالوا
 هناخرب مه « یدا رفا هلن اع رب مه یسهلک الا اس

 . ردتفل ر ردا ناب تسلو تفاضا هدننب قلخ

 یسانعم كامرتحمرب الصا هدهلک هدهدنتلالدییاره طقف
 هتفیدن ۲ قرهلوا وضعر هدنتیعج هل اع

 یسحتمدح داق

 . رددوح وم

 زتق :هخاورف ر وچ نوو“ هلو اھ ات دایک هزوک
 ۵ رگ تکی كن دا رفا هل اع هدنلب د وک ردشمأوا

 هدایز ندناہل یه راهلک ندا تلالد هنیرلتفاضاو تبسن

 یئاوت لعریش ندنسابداو املع یاتغچ . رد وذسم

 هکر وت یتیعی هدناسل ییایههدن رثا مان «نیتغللا هک اص»

 ییدتارک ذ یرلمسا نلیرپ وهنبدا رفا هلن اع هدنسرافو

 هدهنسکبآ یه كشادرق كحوکو كوس» :هکرود تقو

EFوجوک اغآ هنکوس رلکرت .رلریدردارب (رلجم)  
 0 و ا لود شا هتک
 لیکنیسهنکچوک یجاکیا هنکویبرلکر .رلرد یهاوخ
 فدا اا اک لن امع الئا هتشيا . « رربد

 . ردهلکرب سونام

 هدا زا یریصت الآ هروک هنفیدنل !هنجما قلخ هناخ
 لمدقهدلاح ینیدالوادوج وم یس هقالع تیرهص ویا رقناق

 هناخ رب هکردمولعم .رولیدا قالطا هن داق نالوا مرتو

 هللا یدا رفا هل اع نانلو تی رهصو تبا رق هدن رلهزا قلخ

 رنو . ردترابع ندناسک نال ا ند راک اط

 هکردرل هسک نانلو هدنتمدخ خبطم «هطوا «وااب ید

 هدنعق وم كل مداخ و كل عب ات یش راق هنب دا رفا هلت اعایو هنسیب ر هناخ

 ؛ردراو قدسن لابحتم دخ «كلب دنفا 7 ؛رونل و

 00 ۳۵ هل ددتضوم ییا

 تیاوررویلیدبا

 ءان .رونا و هدنسهراداهناخ ای وهدنعض و قل رادافقو

 . ردمرتم یرلعقوم هدنجما

 انماقم تمرح .زرود MT هدهنداق نانلو هدعقوم

  هناخایوزمهدلاو زوا « هنداق رب یلشاب قرەلوا

 قوم تمرحهن یکز مکیدد هدلا وهدلاح یتیدالوا

 كوا ناقل اخ زز دابا ريشه ەر وک هننسهدهن داق

 3 هنن . رولوا یعبط هغد MT هغ داقر هل وا

 اص هدنتمدخ E ه راحو یجتمدخ هدوا هایش رط

 کا «شعآزق مدق هاتبحمو طاترا هب هل اع «هیابتق

 ۱ ۶ . ردراو زمکیدید البا هاببسنیع هدهرلنب داق

 ۱ ردشعا لاقتنا هدهرلن داف یحتمدخ هجمز ندارو

7 

۸ 
7 
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 رو هدهناخ رب هتشيا ۳

 .دالوا یروت ار یسهلک البا جن تاساسل

 زا نت آ ندح راخ هزعاسل 5 رولشالک |

 1 وردد نالوا فراعلا طح كلبا هدهسنارف

 : هکروښد هدن رعت كنسهلک ارا هدنسپ ده

 ۲ ون ده رازق نانل ود هدتم دخ ی رخف هدب رلتیعم ك رلء اخ ضعب

 /] نوعرف) ىم كنیرادنکحرصم كن (اقفر) هدناروت

 اطا ارا هدهرا زىق یهدنتعم ك (تیدو) لصاحلاو

 ثعم لصا كيارا هروک هنغیدناوا

 ۱ 3« نیا هطاشم

 | شود تهجو ؛ردیآ لدات مال هلا د

 ۲ اک نداربع ایو ارا یناربع كنسهلک البا هسیا

» 

  eریلس هل و . ۳

 یسوفل .ردهدلبر اک هدتالو ۲۰۰۰ .

 ° سویالبآ دوخاب -- سوم الب |

 راو یرلهموظنم راد هوم .ردیرب ندنرلعاش

 ا اا
 سقتیالبا

 1۴ رادتقا وذ وفن هداملا قوف . یدبا هطرش بح اصهدننامز

 أ كنبرب ندنراخرومتوغ -

 طسقندنرلروطاریعا سنازیب



1 
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 كنیطنطسق زیق .یدیا یوسیغر بصعتم .ردشلوا

 یعقومردق هننافو كرادمکحو . یدلیا روزت هنلغوا
 ۰ ید ا هظفاحم

 هد ال افآ شو ورم ك(س ونملطب ) بس ڈا 38

 ی ی هد رب دو

 ی رکد هداف . (ندقلبا 4 فص قالا

 دوو سو 4 ه رهچ لس 3 نوا ا

 . زو قالبا .قجوچ یالبآ
 لقا L5 tba جنک یلەرهچ قالبآ .سا تب

 هن راقلب وا لیکس كن رلقایآ || .قلبآ .هنسنهجالا ی هرق
 . قاجاب هجالا .تا كکرا نالوا شمراو ددق

 كعونرب ندهناحتسم تامعان . سا ايام وقالي ۱

 هدر هاب نالوا لعرصم ا. سا ءا کک و

 کن و هکردكبا ع ون رب رولوا لصاح 2
 9 هس هدام و ۰ ریش اي هن رزوا رلابق ناویح

 نارا هدایورو ۳۳ E لامعتسا یک كسا

 ر كاللا هدهنعون العاكا كنكيا

E Eن فلوت  

 یرلهجرت . (( 1141111 7) ردیجرتم زسنارف رب

 هنوع هتفاطلو تفارظ یغیدلوا لباق كنناسل زسنارف

 بولسا  لزوک و شعوف اده هرزوا قلوآ
 هدرلهجرت یفنیدىای هبلع هاب رد نهم ذاخا

 هتفارظ تكنهدافا هدایز ندقلاف .قداص هن را
 هش رل هجرت هکر د نوجا كيوب ر د شع ز وا

 یداشلر ویلا ونع«رااز وک هتخاس» ندنف رطاف رظ ضب

 ردشلوا اضعا یخد هنسیمهداقا هسنأرف روقنالبا "
 طقف .یدا شلدا هصو هرزوا قلوا سیو هعقو ح

 ندنفرط(ینول) یجدردنوا نوجما ینیدلوا ناتستور
 . یدا شم هلدیا لوبق ۱

 عوامل هد ( ناک رسا و

 رب زکلای هکردجاغآ این مال د
 ۰ رولوا لصا و ردقهعافت را مدق یللاتانو .ردراویعو

 دج چ

 راسن رب ایربیس هدرصع یجتتلا نوا  یالإ ۱

 هزلرب نالوا هدنفمصش دكرالهبسور یدل ند

 دساو بولغم هده رام ییدنا .یدا شا موج

 . یدلربتک ههو وقسم قرهلوا

 وب لوغن وم چ یالوئآ دوخاب یالب |

iaضلوا یناخ ودرا هطروا لوفوم هد ۱  
 . ردشعآ تافو هد ۱ ۰ ید

 ۳۹ دار |

 قالب نانلوم ناخ قولاق هدرصع ىجا ۷ .ردیدعم

 كوس هدنسهارخ كدبعم . ردشلدا ان ندنفرط

 :زدشهل و تایسومو ه وتکم را | لیخهدننامز (ورت)

 هکینهلتک نوته .(ندهحزسنارف) سا یا

 یربوک ابو «كیاتر هنن رزوا كوب ۰

 یدو رنانلو بارخنوکو

 . رلردبا مضو یتساسا تا

 یانعم . ( ندوقولب ا سا ق *ا |
 TERANE | ظن هنسیم ومع ههر

 ثعقوم ر نالوا یهاکرارق كنمشد دوخای « كنامل رب
 هل | لح نلیدا هقولبآ هکر دترابع ۲۱ 1.ندشقادح و

 ترا مطق ییالقانمو تالصاوم عوتره هدنئی جراخ

 ۱ . رلیدا ذاا نوجا

A eنهی  

  0 Crتا هب یطیح مس ١

 7 یی زدم مقوم ایو رهشرب راصح [۱]

 هکر لرد هناماکحتسا هنفا رطا هرزوا كما

 . یراراصح al «لیامود . ردندرصح

 ندنفا رطا بواقیط هر قجهراط ىدا رب رصح
 كللا  باعتتساو هطاحا ءرولوا كعد قمردشبقص

 هطاحا هر وح هر وح دا 1 OE ردهنسانعم

 . ریلیدا ريب كعا راصح هکردهتسانعم كما
 قع اش وق بودیا هطاحا فا رطا كد هنسن و ر قدح «قادحا

 جم رع ًارظن هرلفرعتون . (یسهجرت سوماق) ردكعد
 هجزسنا رفقمراص «قعاشوقهکرترصح ؛قدح «قادحا

)1nvestisseme14(تعحام هراهداموب رولوا یداعم » 



 بس ۷۸ بس

 هقولبآ = قلا هبهقولبآ : هلوق تابیکرت س
 بورق ینطخ هق ولبآ کک ققراب ی هقولبآ < كعا

 او هده رق لح ر = قمر دلاق ی هقولبآ ج كمك

 . قمتغاط ابو تلکس یرلت وق ندا هق ولرآ هد زکد

 شعل ۲ ندننیهلک و قولب هجناسل انا هقولبآ -.

 سوک ولب یسهحزسنارف 8

 هقولبا .

 نانلوا هقولبآ لصا دصقم یهدنو کرد ر نوا ۲

 ردشلک ندا روا هزم اسل

 ردذوخ ًامند(سوهقولب) هجا ۲هدو بولوا

 عسنم ینالبصاوم و تادراوم ولرد ه هلا جا

 ندهن رکسع تاحالط ها هش هبلع ءان . رد جا

 هش رب رب یهقولبآ هلبا هرصاح ايو راصح نالوا
 فاو نیا وه ااا تیر هما او
 قرهلوا ردنا كب یسانثتسم یراصح « یسهرصاخت

 هدلامعتساو قیبطت طقف . ددا ادا لا هقولپآ

 رب هلوا هقولبا . ردهقشاب ها. هقولبآ : هقشاب هرصاح

 كمريک هروصح مقوم هرصاحم رک اسع هکردراصح

 كنبروصحم . زا ارجا موبه ۰ شیرو نوجا
 نوجما قمقج هحراخ

 . ردبا افتک ۱ هلبا كملبا منم یرلجورخ « كما

 یک ینیدلوا هدنا رنصاحم « هدرلهقولبآ هکر دنوجما كنو

 زکل ای« زملم ابیرالوت ن اجیص و قدنخ ندنلیبق هس رقت قرط
 ندهقولبا هکنوح ۰ لیلا انشنا هصفادت تاماکحتسا

 لکدشامهللا طبض یروصحم مقوم هلبا ضرعت دصقم

 زواج بورق ینطخ هقولبا ۰ ینجورخ كراروصح
 . ردكا عنم ى رلملا

 ډبر ی رلعاسم قحهلوا فورصم

 هقولبا يک زمکیدید هدیراقو هچرک هسیا هرصاح
 « هل اض رعت هدارز اهد یدصقم طقف «ردیا ادا هلا

 مقوم ك رەدي| تاو موش »7 هلا شنرو

 . ریلیدیا ذاخما نوجما كاملا حتفو طبض یمکحتسم

 : ریلیدا تح هاتیحوا ندهقولبآ

 هطش خراب ۰ ندنرظن هات E ۰ ندنرظد

 . ندن رظن

 ابو ندهرق رلهقولبآ هدب رحنف -- برج نف س

 هطق برح نف

 ۱ ریلس هل دا قی رف هعون ,[.رظن هنفی دنا وا دعا ندا کو

 ل یخ رب ١ كيهعلق رب هدنرله رام هرق --۰ ۱

 هصقم کیا هجا شاب یسهقولآ كىكحتسم مقوم ابو
 لا شیدو < هلا موحم اي

 غ او « لباق ريغ هکلب رسعتم یریخستو طبض
 مقاوم نالوا بجوم نتافلت هدایز كب یعتف هللا

e EE7 هلا جراخ «,یرلروصحم ندا نصح  

 قازرا ۽ كنیرلتشیعم مزاول كردبا مطق ی ابسانم

 نوجا ِكملیا روبجم همیلبست هاینادقف ثانی رتامیمو
 هدروصح عقوم اینک | هبهقولبآ رب هل و هکریلیدبا ارجا

 لاح اوا مولعم یغیدالوا یلتیک كتامهمو 2

 ا ۱ لایا تفح

ey, ۳ o ee, 5 

 ریلی دیا ارجا .هن رزوا
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۱ 

 هر

 E هی رجیاننا ًاضعب a یتکیآ
 ا قفار ددان برحطخ فا ارت ییکجشسم مقوم

 ۲! لا مامناکرح انس ودراض رغتوالیتسا رب هیلع ءان .ردیآ

 قمربدناو هدلاح ر فرط یمکحتسم لحرب

 3 نوجا قع وط هدلاح كحهیمهدنا " دیده ین رفس

 8 هقولب۲ هدرردقآ ۳ . ریلب دیا a هب هقولر ۲

 رولوا نوجما نامز ر ES ك

 ءس هرب دشنکد هدایز كب ینطقا رش هقوابآ هدهرق یسهدیدج

 لبا لییست یلیخ ندیلیخ ینسا۔
 ٤ یرلطخ رفودنمش ندفرط رب هکنوچ . ردشم

 تامهمو قازرإ ردق ییدلنتسیا هت رک اسع هقولبآ

 1 اغ اضمب یرلهدقم هکوباح ۰ رو وید هیت

 «یدیا زلزولوا راتفرک هطحتقازرا لوا ندراروصح
 هدندز وا یطخ هقولبا یرلطخ رفودنمش ندفرط رکید

 کد ندهطق 7 درر زا طخ و یر کف نانلو

 ۶ بس عع مدار كب هدک انا لقت هب هطم

 قره جورخ ۳ شف الو وصح هلت کیدلیا

 دیوار هاب رد یی دلبشالک | یوم ه هطقنرب

 ۱ o : رویلوا ناسا قنغلم ,رکسع

1 

 ت " ود را ً

 یر "تك رح نف .

 یتسا رجا كني رح ریبدن و و

 اا را ب



 هل هقولبا اغاد هنسهرصاحم كرش رم رای امور

 نیم عقود او ی ینعب ٠ یدر ردیا ادسا

 ذاا سرتم طخ یيا هدندمب هرتم كس زو کا

 . راردیا

 < ( لباقم طح ) یجراخ ةطاحا یرب هک وش 1

 کیا تید « ( سوکعمطیح ) یلخاد ةطاحا یرکید
 ۍییرلرکسخم هدننب هعفادم طخ كر ديا اشنا یطخسرتم

 یاعتساو ذاخا كرلطخ وب . یدیا رارلیا ماقا

 . ردشعا ماود ردق هو

 «یدیاریلب اب مکحتسسهدایز اهد یل ی راع 06
 ةوقكح هلک هنر وصح بولوآ لب اقم هج راخطحو کن وچ

 ,ردنوجماكمدلا هعنادم یرلرصاحم یش راق هب ه دا دما

 تا ریا, هجرد وا ها یطخ لخاد هطاحا -

 نوجا كمدلا تعناع هنحورخ كرلروبصحم بو الوا

 اراد هدینیکیا كرلعنفادم طخن و ب يلدا دا

 ةهحلسا طقف .یدا ردا هطاحا یروصحم مقوم رادام

 -الاق یرلهدیاف ر هدزعامز ًارظن هش رلازبد تان هدبدج

 مقاوم قجهنلآ هتل ۲ هقولبآ هقشب ندنو 1

 هب یعاتهو لامعا ردقوا یعاینا IVA ET ةمسج

 طوطخ نادا ارا, هبللج یدک ۲

 هدهقلطمو مست تروس نتا
 : ر رظن فا

 كنمشدطخ> یجنر هدراهرصاحم یهدهرضاح تابراحم ۱

 هقرآ كنهمظتنم رک اع نیا برج هلبایسهاعاف ى
 ییهرصامرک اسع هلتهج ینیدنلوا رابتخا وذاخمآ هدنتهج

 کد .. ردا.هاقو یرکایع طخ ی 6
 ضمب . ردقو تخاح قتررا ه هعفادم طخ یجراخ

 هدننیب اس هلا هسن | رف ض رفلاب هدهس انثتسا لاوحا ۱

 هوق ی 3 یغیدلوا هدنسه رام ۱۸۷۰ نالوا عقاو ۱

 NEE تاج هلی دیا ف وخ ندندودو هد ادمآ 1

 ۰ ردو

 كەدوجوم ر ؟اسع قرهلبقار مدآ 1 هدرلقدنخ ۱

 هدلاحوا ۾ رايد . هنکوا كن.شد هللا یمظعا مسق

a ۰ 

 ماکحتسا ردق ههحردر «نلیدا ردقنو تیففک هلا

 نلک هدادمآ كرةليدا لاغشا همزال مقاوم نلبر و

 ندیا هقولبا رک |

 دوخایو « هسیا شاکریغ ایو یئزج یرادقم كركسع

 برق هدایزكب هروصحم مقوم یسهدادماوق كنمشد

 كرديا عفر ناه یهقولبا تقووا هسرونلو شا

 اضتقا كعرو هنسیشراق كنمشد هلا دۈچ وم .لیمکت

 زادنا رارکت ههقولبا هدلاح یردنلک باغ ةکردبا

 ۱ . ریلی هوا
 هرم وتنام «هدنش را ۱۷۹۰ ترایاب و

 ةطاحا لخاد . ردشمهلا لامعتسا یورح رسدنو

 طق . رددوجوم "العف مولا رانو هجناک هننرطخ
 لصتمان طخ رب ایو هظاحا طخ رب یک یفیدلوا هدعدق
 باخت هدنفا طا كعقوم نلیدناهقولبآ ءلکد هدننروص

 8 E مقاوم نانلوا داخما هدههزال لاحم « نلیدا

 ردیفادت هنکحتسممقاوءو .ردقاب هدنزرط یبهلسلس

 رک اسع هدنرتورد « لیدا ذاخما هدهبظتنم تروض

 "ماکحتسا هدایز ه هعقادم مقاوهو و ردا کا

 قوچ نوجا هقولبا هلتروص و كرهل رو ماظتناو

 ۰ . زالاق تحاح هدا هماقا رکسع

 ۳ مقوم نلیدیا هرصاحم « ردمقاو عموم

 لباقربغانداع هکرولوا هدعطومرب مینمو نیصح ردقوا

 رد نکعریغ یطبض هلیاضرعت «هلبا برح ینمی . ردجتف
 هدایز كیوریثک هظفاحم رک اسع یهدننورد اب هداضمب

 موجو هلج « كما ارحا ضرع اي روناو زوماکنج
 مزاول نوجا كنا هرصاح ةدعاق هل رلتروص كملنا

 هداس شيا هدلاحو «رولوا د وقنهیضتقم ط اسو « هس رح

 . ریلیدا هعفادمو هل اقم هنمشد

 هلسادقف كنامیمو قازرا « ردا راصحا ه هقولبآ

 ۱۳ نا E رو
 تابا برج جرات . زلوروک هراچ هقشاب ندکدا

 رب منو طقف < ردةجیتنلا "یطب امقاو هراچو هکرییا

 هدبیوشش هدادما وق ر ندحراخ . ردهطساو

 ۱٩ -- ل
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 سروصح هدرب دشت ینیدالوا قف قفوم هعفر یهقولپآ

 . زدراو یرورض قلوا ملست تقاع نوا
 رک اسعنالوا روصحم هدلم نلیدا هقولبا تقق

 یطئاسو < رد زحاع یشزاف ههرصاحم کو هظفاحم

 هل قلاسبو تعاحش كي هظفاح رک اسع . رددوقفم

 قاطو رص كنبلاها « نوسلوا هسیا رولوا هدهجرد

 كنامهمو قازرا «نوسلوا هسیا رولوا نوزفا ردقه

 هزوک هسرلبدهژوک داصتقا هح رده هدهدنسهرادا

 مل تامهمو قازرا بولک نوک ر هتبلا « نیسلید

Eتسد حالس هن هنصختم رک اسع تقووا  

 ملست ايو « ندقمقچ بورای ینطخ هقولبا قرهلوا
 ربا اق هراحهب هقشاب ندقلوا

 لع ناب فا هقولپا | ےک مقوم رب

 یا و ندنشویج برح طخ یجنکیآ هدافلا

 راد ییدلیا لکشت كنشوبح طخ FZ رلت و

 تین دآ مقولبآ قرهلوا نویسم. هوهظفاع
 كلن وکر هب همکحتسم مقوم ٠ رلرولوا لصاو هنهاکشب

 هدنفا رطا روک ذم عقوم كرديا فقوت ىع دلاق هفاسم

 ريبادت نوجا قعوط یمضاومو طاقن ندا باجا
 ییطخ Fy“ هدعب . ریلیدبا ارجا همزال تاکرحو

 نده و اش کا نیم ور ریست اه

 ویو ريليدبا برام نوجما كلبا طبض یرالم نانلوب
rرا را مع ورم  E Ey 

 دصر هدنماع هدادمآ وق كحهلک ندح راخ هن ر وصح

 كر وصح عقوم < رلهقرف وو « ریلیدیا بیرت یرلهقرف

 یراوس نایالوا بجوم ییهدناف رب یملوب هدنفارطا
 . رتال وق هدنتمدخ تافاشکتسا ی رلکولب

 هدهدنقح مکحتسم مقوم ايو هلق نلیدیا هقولبآ

 یاو لش كلصاوا : ردا ذاحا ها رییادت

 ۳ per یر و لعف كنادناموق مومعلالعو

 نان و هدنفارطا كعقوم كحملدا هقولبآ هرزواكابا

 ۱ رآ ؛عاعق 3 < ریلیدب | قید ره هرا هعطق ماط رک یضا را

 ۰ رولل وا هماقا و 7 ا هنتي أم ۶ قالوا روبحم کما ماس یرهش ۱

 ردات + BFE 4 ا

 و تام نالوا مقاو هدرلنامز لای . ردلکد

 | كح لب دیا ا هش رح خمرات یرلهقولبا هونجو

 Ely لارنج هدنخرات ۰
 ۱ ندکدتبا .درطو عقد ندایدرابمول یرللایرتسوا

 یتا ا ا ع وام درک وتص
 ا نتا اضتفا نوجا كما هرصاح یرپش قم

 نوح كنو ٠ ىدا روی و مورحم ندظتاسوو

 ;E یا هنتل ۲ هق ولبا رب  قصیوتنام هدزوع ۸

 8 ه OF Ji (مسوو) لاشهرام هندادما كرهش

 ح را هدرچاق رب ندنفرط یسودرا زسنارف هکیدا

 ۱ ۱ وص ندقدلوا

 5 ردندعاقو

 ۰ یدناق هوتنام بوراو تیا هر

 ۱ Lb هتمراتروق یرهش ایرتسووآ ۸ هعفد یجنکیا

 0 ۳ قفو» هدهدنو هدهسیا شمددن و ؟ اهدودرا

 هت طقف .یدیاب کر ح جورخرب ندرهش (رسموو)

 الاش ۲ ندقلجآ یره وتنام تیاهن . یدلوزو

 .یداوا ملست هلبا ییوط ۳۰۰ هللا یرکسع كس۳

 هحنلک هنسهقوا:۲ كنهونخ

 یسقدرا ال تاكل هسن ارق ندیابرح هل ایرتسووآ «یدیا
 ۱ یه ونعم:وق .نوغرو «شتالزت ه یک ۰

 یا شماغاط یر« هتوا هدایروغل هدلاحر قوژو

 3۳ یاوا نادنانوق هودرا ون انه بام لاراج

 ایرتسووآ هکهزاج ه .یدلآ ساهرزوا فا دشت هدنفا رطا

 ةت رزوآ نیقصاب نالوا مقا و هر ندر ندنفرط یلارنح

 ۳ ا تک ۰ یدلوا زونم اتق هت ق همون

 رب لاق هلا ۳ هرلیابرتسوا قراقیچ ندهلق نوک

 لا زیسا ٤ 2۳ ال هرک وص ندکدریو شرد

 ارتا ا كلو .یدریک بولک ههو نج هنن

 رتعا ۱۳ ۲۸تام لارفح رلیدتآ هقولبا یرپش

 ۱ دامیاض قوچ ی رد جورخ یفیدلوا

 E "الماک قازرا تا طق « یدردر و



a 

۳ 

 قرەلوا زسقازرا هلبا یشک ۱۵۰۰ ایهتسام ز

 ارجا ماعقتبالا هدلاح یفیدنلو هدنتح هقوابآ هدهو|
 ۱۸۰۰۰ ندرللایرتسوا هدناجاهمو تارام یی دلت

 هقازرا طحق طقف . ىدا شا ربسآ و فلت

 هدرلماکحتسا تقو یغیدلوا روبحم همیلست یرهش ی
 شعلو هنلک | لباق ردق ههجمراو هرلت وا نالوا ق

 . (ناس 5 2۸ یدا سملوا .كالپتنا هو
 غروبسم اه هد 4 «یسهقولبا ان وقن هدا ۰ 1

 هدهرضاح هنم زا هدیرل هقولبآ سراپو جم هلا یس قوال

 ردندنرلر وشم كا كر هق ولی نلیدیا ارجا

 یرااه یجندرد هدرلنامز مدق اهد هدشرح راز

 میاقو موم هدیاب و هد یسهقولبآ ك ( سراب) ندنف رب

 . دنده رها
 هلرتشمو طلتخ یسهقولبآ هونج نک یرک دک راقد |
 د «رابلایرتسوا ندهرق یربش". "ین هوا[
 . یدنا رلشعا هطاحاو رصح رتا

 ىلاثما كنهقولبآ ځا |

 ووا ک ذم هل وش هدف راعلا طح یفیدالوا ردا

 كن رل رضح یزاغ نامع تنطلس نابن سسؤم :

 « یدا شفلوا تعحارص هرببرتو» هعفد کیا هدنرود |

 "سن هنن رلنمشد فارطا كانایع دنج راتقووا تقی

 ريع یطبضلبا هرصاحم «هلبا موو نیصح بم هتل
 كرديأ بیئرت هبرح ةعدخ رب ای رلدلب «رهملق نالوا
 نادبم هن هلک تافلت كردا تعجاص هنق رط ها

 .یدا ندنسهس رح ماهم كتقو قفلوا عتف و كرەبلرب

 یک وا یرلت رض> یزاغ نابع ا كلوب تی

 ینیدلوا ام هدنداما هس رح هعدخ هدنطبض كرار | ۱

 ابوروآ .

 ندزکد

 ی ۰

 ید هدس مع ب رح

 هسور و قنزاالا یرلن اه فوقو یک هدب رح نف یک |
 ها رادتنا هللا هقولبا هنحتفو طبض كنب راز

 ر نیتمو مکحتسم تاغ راندا قاش نينا

 یرهش ردقهنره یرلترضح یزاغ ناّمع . یدا رد
 هل ر وصواكرېش هدهسا را دروس وزرا كما ه ہرا

 .ردشا
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 Se ندنراقدالک | ینغیدلوا ناکمالا عدع یطبض

 یهشو را هنرهش ( قینزا ) هدرلغاط یهدنراوج
 ۱۳م هتئفرد زمدا ات هعلقوم 6 اح ارو لم

 .ادناموق رواکنج مان لعراط هرزوا قلوا هظفحتسم

 تدم ینا یهعلق قرهقارب رکسع ردق رف قرق هدنس

 نیواعمو قیفر كمصخو . شمراد الو هدنتل 1 هقولبآ

 هرکوص ندکدهلهبت ررب رر یراروفکت نالوا

 .ردشلوا قفوم هنطبض كرهش كرهدبا عفر یهقولبآ

 ارجا هدنطبض نح كن رهش (هسور) هدیبحنکیا

 .(هسور) یرلترضح یزاغ ناْمع . ردهقوابا نلیدا

 لباقریغ یطبض هلا مومو لکشم تیاغ یحتف كنب رش
 ر ندنفرط ( رلهحلاق ) ندنرلقدروس كرد ین دلوا

 نادناموق یروعقا یراهدازردار كرەدىا ان هعلق

 هرب هدهی اوج غاط هقشاب ندنو راغ .بصت
 نییعت نادناموق ینجمالب یمیحش كولم هدهاروو ان

 هدننل !هقولبا تدم یا ی رهش ( هسور ) كردبا

 . ردراشمردنل و

 مومشیسهفاک كرا مش نلیدبا طض هرکوص ندنوا

 (هدنق) كناشابدجا لضاف زكلاي ؛شادبا طبض هللا

 هدوا هک ردشلدا ارحا اهد هق ولبآ ر اق هدن رفس

 هدنق هل سا ثمرکا رادرس كناشاب نالبق نادوق

 تعنام هتنالش هناخحو قازرا كنمشد ك ر هلك هتنامل

 رک ندنسلا

 نمشد دصقمندنرل هقولبآ زکد .هقولبآ یر . ۲

 ؛یتالساصوتاس ام نالوا هاجراخ كن ران اهل هایلحاوس

 ىنىشدكرەدىا مطق هللا ین وقا ود یتالصا ومو تالقانم

 برح نف . ردترابع ندکعا رابجا هلوبق ینابلاطم
 یسا رحا قیرط كن هقولبآ یرح ندنرظن ٌهطق ی رحم

 : ردینآ هجورب ییبطت ةدعاقو

 یسهنیعم دودح هال وطو ضرع دوخای یناعل رب

 هق ولبآ لحاس ر نلیدنا مالعا ردق هنسهنایو هقیقد

 .هرادا تح ییادناموق ه رحم نالآ سما هرزوا كما



 ت ت

 .اومو تعزع هنیعم مقوم هللا هب رح نافس یهدنش
 ص وصخ هن القو هر اخ E دوحوم هدنتلص

 نئافسنالوا ندفنص یجنرب عی ینسادعام ندرلن الوا

 هنسهظفام لحاسو رزوارق لهرز هلا هبنسخ هسرح

 . ردا ےسقت هن رزوا طخ أ ىن افس ص وصخ

 ییزب رب مه «یبهرق مه یئافس "طخ جرب : هک هلیوش
 كچهلس هب هلنا هرباخم هاتراشا هدیعب ةفاسم كرهروک

 یجنکیا هدلاح یرلقدتل و "لریمد نعی تباث هدراهطق

 ندرلنالوا میرس هدایز اهد نافس کهدنظخ

 شیطو ما كطخ تباث كليا بونلوب بختنم

 هدنطخ هقولبا . رروشو كارحتم هدنزافرط

 یخ هدرللحاس ايو نامل نلیدا هقولبا «ی افسنانلو

 هظفام ندنرلموه یل كترلودسروط نمشد نانلوت

 كچ وکو یرلکلف لوغهرقهدن رلفا رطا. نىا كملي هی

 قفل ظقتم نا یه قرهربدنلو . رلطوبمیتسا

 ندنساضتقم یسهیرح دیعاوق هتولبا یرب ندلوا
 و ییدتا دارت هداعلاقوف و ت

 لریمد كننافس یهدنطخ هقولنا كلبا هدرلنامز كوص

 هقولبآ هوا هققلایف :زمهلرتسوک زا وج ايماطقهنس هما

 دکب اقلطم نیما كمل هدا هر اخخ نئافس یهدنطخ

 موبلانکیآ رلیا باجما قملو هدنتّور ةرثاد كنركي

 کو :یرلیا هجرد درع , اتم ویا کا
 زلت هدنسهنکت برج یه رابتعالاب ندرلودیروطو
 یرلشیا كرلبج هقولبا یساعلوه .تان راز اهچ فا رغلت

 سیلاب ایک وری. لبسا لخ

 هتالمکت قاطرب بیهمو قحیخد ككنبرلهنیفس ودیروط

 بیغتقو كن هر ٌةمظعم لودو هدک لروک ی نی دلوا رهظم

 كر هديا لیکشت رلولیف ندهیبرح نتافسجنقروقوم كرهی
 هتیرلن ویساتسا یرحو یرکسع « هنیرلناجل ميكنمشد
 هدافتسا, ندرلنم هدنریا یرلالوا هدکع ۱ روم ام

 تلالد هنیرلقدلوا هدکمهلیسب رادیما كوس كب نوچا

 كازك ۰ كفارفلت زلت كركر هلع ءان . ددهدکملبا

 و دعاوق هقولبا طییبو یکسا یروهظ كرلرحبلاتح
 كل یسهظفاحم نسح هل یرللواو ۰ شا ریزو ریز

 وت هدایز كب كنسهقطنم هقولبا نلیدا دع لکتم

 ۶ ددتاوا دیس

 افت :نادناموق نالوا رومأم ه هقولب۲ یدعا

 تقاردیآ نییعت هتیراعقوم ارظن هنب رلسنج ینسهدوجوم
 رلهماننالعا یمسر هرزوا كنا تفک نالعا هرلتلود

 3 هقطس هقولبآ هدرلهمانالعا وب بولوا روح هننررفت

 هتسهربا ندنشسهرن كلحاس هلل وطو ضرع كنس

 2 ی هدنشلخاذد " هنقطنم و و یتکیدتا دادتما

 دخ رات یکناسه و یتسیماسا كرلهطآ هلبا رلنال
 ۱۳ نیت هنیرلهصوضخم مقاوم تكنهدوجوم نئافس ًارابتعا

 ءدنلخاد دودحو نادناموق . رونلوا جرد یرلقدنلوا

 ۱۲ كن هقولبا و هتسماعلوت ي تازا .گرالوذ فرطس

 هلهج و رداق. هعامآ ید دهتو هدروص قبقح « لمکم

 ا ااو فتوا نزا یبماداو اريا

 2€ ابیترت لاریمآ ودنا تقدهنسالوا هدهفاک ةجرد

 - رهش و هدران ام را وح یتروص ررب كن هماننالعا

 کچهردنوک هنبراسولسنوقو ارفس هینجا لود یهدر
 ۱ یخد هتلود یتیدلوا بوسنم كنسیدنک یک

 قول رلنادنام وق ۵ ردآلاسدا نامه - هلکد 3

 ۱ دذعم رب ھه كننافس یرلکدتا رومام هنطخ

 ۱۲ ووموک < بولا هدعاسم هتنراهمهلا كرت ین رلعقوم

 تا هليا یناافس هیلقا یصوصخ یزاول راس و

 اج قوقح هدایز ندنرح نف . رریدتبا می زون
 اهرق ندزکد زکلاب هروک ههدعاق رب نالوا داع

 )هنروف نایالوا لباق تمواقمو ناقج یرغود

 قولوا وج ی رایدنک نافس نانو هدهقوابا هدنساننا

 فرط یهدرا وج هزژوا كملس هرات روق ندنسهکدپم

 ۲ جتلا  ردق ههجنلاق هتطروف میبطلاپ - هرلناه

 ۱) او اسودوموک كرک هل روصو كرك طقف ء رلریلس هدا

 رزوا كلك للخ هقییضتو رصح لصااو نوج ایل آ



 دارت ین رلعقوم راهنینس نالوا رومآم ه هقولبآ | ,

 . ریلیتوط هدنمکح لطعم هقولبآ یرلیدتبا | ,
 كن افس نالوا یعاس هک ضقن «هغمراب یهقولبآ ی

 میطل اب یراربس تعرس هه 8 لا

 یئافس نانو هدنطخ هقولبا ندنجلوا هلضف

 ولود كنبرلبوط و « ظقبتم زودنوک هجیک كنار
 ناه كنرارحز ریمد راهسیا هدنرزوا ریمد داشو|

 قمل ۲ قرهنالغاب هرهردناءش بولیدبا اروف هدنآ ری

 یرلاعای هدنرزوا میتس كن افس هلجو رضاح هدزوآ

 . ردمهاو یرورض |

 یهر ةوق : هکرویلینید هدنرلباتک برج نف
 كملس هدا هقولبآ ییلحاوس .كتموکحرب نالوا دوحوم

 رداکشمكم كمهلبا هرصاحم هلس یناعلرب قحو زسنک#

 یرل زک نوا كملس هلوا یمطق رلهرصاحم یرحم

 دحتمهرزوا قتلوا فداصم ه هطق بولطم ین هقول 1

 بر و عیروت هنرزوا هراد سوق چاق 1 رک ۱

 هن رل هعمتجو هکرتشم *یعاسم كرلولنف .ددعتم شعلوآ "|

 هلس مدقم هنس زونوا شب جک ینیدامهلوا لصاو ۱

 نمشد نالوا یتافس ود روط ( سراه ) نادوبق ۱

 هلیص وصخ «هدنساننا یسهقولبآ تانبرلنامل «كن راس |

 هدنطخ . هقولبآ كنه بجا اے لج رد ۰ ۲۱

 ی رلعقومرالهرزوب كل هبلبل تادصرتو یتسامالرب دنا و ۱

 كج هدأ تاعوقوراخا هان ۳ هلتل وسو تعرس بولس

 لرل هنکت فیفخ یک هرئاسو طوودیروط ریسلا میرم
 نگر رویت هدب راقود « هکر وهلا هصو نسا

 تعسو هدایز اهد یدمش هدعاق و ییالود ندیابسا "

 كرلرحبلا تحت یسیرغوطاهد .ددشقبا بسك تيما
 قح «شعلآ « قرق قرهقیچ ندرانامل نلیدیا هقول
 یساغود هقولبا بولیچا نیزکلروک ودق هلیم زو |
 ندنفیدل وا ل تح ًایعطق یرلقج هشیفلاقهفمارآ ینرایلهرز |

 . هلمكت هجرد وب كرارحبلا تحت . رديا جایتحا ضرع |

 , بجوم ككل ا فقوت هلب هات رب لکد كمال |

 كج هدیآ لیکشت طخ هقولبا امدعبو یغیدلوا کتل

 هدنرزوا برح طخ یکیا هدقبچآ ردق یوزل كننافس

 ۴۲ 1 یحهلک مزالیرل هع | ۹0 ما ودلا لع قرەناوب

 یغیدنل و یسههرحم ٌةوق هد رای. تام ل رد ربا

 نئافس بولیدا هلاحا هرارزورق یصوصخ هقولبآ هدلاح

 لمتم ندحراخ تكنمشدقرهاجآ هزکد همسخ هس رخ

 انارو رارولوا دریا هسفد مرج .نالا
 هقولبآ ارظن ههربخا تابقرت هک مدیا هوالع هدیوش

 «ردشلواتسوا اول منا زا وی یمهس رح دعا وق

 یسولیف هقولبآ ییبطت هلتیقفومو یلیکشت كنهقولاآ رب
 هلن ر اهم ی هس رح ةفلتخم طث اسو که دنل او هنتقابل كاننادناموق

 تیعضو كلح اس ايو نامل نليديا هقولبا وهنل امعتسا

 :. راد فقوتم هنسهب رکسعو هبعیط

 «لاثم -ندنرظن هطقن یر برح نف كجا هنلوا

۰ ۶ 
 هب ارا هدص وصح ول

 8 روتزا رو ) هدشرح ( نواژ - سور ) ی

 هدارو . رلسهلوا یبهقولبا ندنفرط رلن وا

 رظن هر وک هبهدعاق کسا هدایز اهد- كرلنادناموق

 راومأم هب هقول :ردراو اهد هطقن 7 یرلتقج هل ۲ هتقد

 یوا هنو ایدنک د مورا وجی یاب :ندرل هنیقس

 هم اعم و قیقحم ین وه هدلاح ییدروک هنیفسرب ناب الوا

 و ا ا یدال رار دینرا
 کاکا هد هسا ریلس هدا تیقعت ردق هدودحر

 هقتفک ,رابخا باتس .یهدراوح ,هلراشا .نامز

 كن هنیفسید یلادناموق وليف هللا هطساوو هکردروبج

 .نیسهل | ردت بولوا رادرخ ندنکیدهلبا عقومالرت

 هایی ا ی هقولبا هلب رابتعا برح نف لود ق وقح -

 ندهرق ..هقولبا ندزکد «هقولبا ندهرق كدا, شمریبآ

 هنابسانمکهدننپ رب رام زکل اپ یدوج و كن هقولب | نالم

 زوم یهو یاب ها جی دیدیم
 ندیرجا ؛بیرجا ندیراشیط .زکسرویل ۲ ه هقولبآ
 هقولبا و «عنمهلبا ه ر یا وق یامقجبورک هیراشبط

 رحم نالاق هدنجراخ هقولبا هللا لحم نانلآ هنآ
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 طقف . زکسرودیا متق یلالصاومو تادراوم هدننی

 ۰ هبیرغولم ندیرغوط « هنر كرلفرطيب كلاحو
 مقوم نانل اهب هقولبآ هکن وچ . ردقو قلعت هح ردوا اةاطم

 هتوللا نالسای .ردهدنلخاد یساکلا كنىرب ندرلب راحم

 داع هرلف رطس «قرهداشوق فا رطا رادامآرت ادكعقوموا

 هللا رال نانلو هدنکلم كنرب ندرلب رامو نابلوا

 زر جروب رامان یک کیتا «یسهاسوم
 كتراج ؛رودا ماود هتنراجمهن هللا رلپراحم ندهرق

 هقولبا زکلاب نوجا رلفرطس یعاطقنا كنهلصاومو

 هقولیا رب هل و . روبلاق رصحنم ه هطق نانلا هنتلا

 رب چیه اکوو رولوا یراج یاکحا هرصام هدنقح

 هکر کم < مهل دبا ضارتعا ندفرط

 . ردشمالدیا ضارتعا هدردق هیدمش کهن , هل دنا

 هسل وا هسا وا قلع ه یرغ وط ندی رغ وط هدنرل هق وللا هرق

 ردهناجا فرطس نالاق هدهءلقایو هدب نالوا روصحم

 هقولبا هدلاح یرلتدالوا نمشدو براحم رلنو هکنوج

 ررضتمه«یرغوط ندنرغوط ًاصخش ندنزو هرصاحمو

 قوقح هکردندرظن هطقن ود زکلاب هتشيا رلریلس هل وا

 ریلس هل دیا تحس ندنراهقولبا هرق هدلود

 ندا رو هدلاح ینیدن هب هقولبآ لر هدهرق ۱

 تاود كمهمهلا هدعاسمهنسمقیچ هجراخكنهسک چیه

 ضارتعا هه راح

 ناي دا هقوابآ . ردندنسهاج یس همش رص ق وقح كنسهرصاحم

 رول ها بخور ات وصب راف رطب دهد
 نایاش یرللاحو عضو كرلنوب هکر یل هنل و هدرلحو رجم
 یتدسانمهقولبآ رلهسک مقاط وکنوچ .ردتومو مر

 ندرلیش نالوا ندهنافش مزاولو هناح جاوح هلا
 نوجا كنو .ردتیناسنا راعشراغم هکریلبقارب مورحهلس
 هن رل همقىج هنجراخ راصح طخ كصاخشا لبق وا

 كادر ضا فل ود هرز وو یقعلوا" لاصختسنا هبخاش

 تاود . لس هل دبا تعحاص هتانج ولع « هنتیاسنا

 درو ردزاح ققح كما در یعحارص و هرصاح

 . زاملساص شا لالخا قوقح دعاوق هدلاح ییدتا

 هام تل ود كملا در یهروک ذم تعجارم اعقاو

 1 تدشو طقف :ردکعا تدش زاربا یمبطنوجا

 ووركضاخشا قاط وا هکتوچ ۰ ردریبدت رب یمدناف
 هد ظن ٌهطق قوج رب یرلتماقا ماود هدروصح

 ؟ لوا نآ رب كعقومو « یینعط كنروصحم

 ي لب | حییقت كن هددج قوقح . زدنا جاتاو باجا

 رح قرهبلوا یسهدن اف هدوا هسا راو یشرب هلاک

 فاتعاو جر دلوتم ندماقتناو بضغ «كمهاشبا رش

 ۴ ینشقاالصا هبه دمتم لود لاح و هکردکم هل | ا رحا
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 مرو زارتسا هدنسه راحم هسنارف اسالا هد ۰
 ق روصح هدرهش اا یسهرصاحم كن رهش
 اناا هنرزوا یرلتمحارمو بلط كنسەعت هرج وسا

 ورخ كراقجوچ « كرانىداق مق اط
 ورصح قح كنهرصاح تاود . ردرلشلا هدعاسم

 هتک سه « لکد هنندا رفاو همت نمشد زکلاب

 روم اهینجا تارافس تح «هنسهعن رلتلود فرطس

 سهدعاق لودلانب هامام طقف . ردلماش هلس هنرل

 دعب یصوصخ « یعومع « یلزج « یلک هدباب و
 .نینتتشخ ءریلس هدي | نیم ات تادعاسم

 رال ود فرط قرا هدنسهرصام سراب یهدنخم رات

 شما تعجارم ميکه ندنرلروم:ترافسو ٤ی

 تر فد -اق ر

 هنن هتشوا

 سا رفس

 ۱ 0۳ نوذ عقل یهرصاحم طخ یرلن ۲ هسا

 وا مقا وهدننیب یرلقفتم ناقلاب هللا هبنامع تاود
 كرافرطس نالوا روصحم هدهنردا هده راح لوصوت

 ودرهش ككنلل اها براحربغ نالاف روصحم هدهردوقشا

 دنفرط همظعم لود یلدا هدعاسم هنر امقج

 ۲ تدشن و هدهسیا شملوا شاملا ندرللود براح

 E . ردشمامهدا نارتقا هبه وسد تروص

 اباشومهمهدایز كاندنظن 4 ۀطق لود قوقح . ۲

 اولرآ ارح هکنوح . ردهقولبا یرح لصانالوا ث

 ۱ اجت تابسانم كکلاع فرطیب هلبا لحم رب بک

 FE هکردبا ثدحم لئاسم قوچرب دلوتمندنس



 هد راقو هکو لاح .ردندنس ههم ثحابم كلود ق وةح للح و

 ا عقوم رب هدهقوولبآ یر یک نت

 یس هطاحاورصح ك ریش رب مومعلایع ايو كرش رب

 تابسانم یهدننپ جراخ هللا روصحم ملا ۴

 یسهطاحاو رصح كلح وأو < رولوا مل طقنم مبالاب ۱

 هنعفر ك هطاح او رصح «ریلیدا رادتا ۳ ا

 : ردندناجا تحلصم

 هدروصح لح .ردشغلوا لوبق هلبوا هدهدلود قوقح

 تشل هغمقح « زاماقح هحر اخ نوسلوا 3 مک

 ینطخ هقوادآ هتسک طقف : رول وا رجزو منم "راندا

 اتنا یرا ترور رم
 هدالاب « هدبودرآ تور E 7 هکردق وش

ENSربا هدناع اس هنح ورح  
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 هلام قرەلوا ندنباجما تحلصم تعیبط هتب هديا

 تم ومع هق ولبآ ی رج جن و رشک د نوت نوت

 ا ترا وأ وا ارجا هل ارلیک هدرل زکدنالوا کلم

 كرار اع هلت ورود ا دش ورکه یرغ و طندییغ وط

 | قلوب نیمز رب كاج هدا فیل ات ینعفانم كرافرطيب هلبقوفح
 ماط رب هدنرزوا نیمز و لود قوقح هکردبا باج

 ردشمالرضاح رهماندهع «شلو تایرظن .

 ۔اشوق هلا هب رکسع یا وق و كلر هق ولبآ نالوا

  8هلعوا ترا, یمداداشوف هکر ر را

 نمهلیقوص یش رب چیه ؛ نماقیچ بورک هسک .
 هقولبآ  Eاندیش طقف .ردكعد دوحوم ًاقیقحو

 او ینامل نم ردلوا 4 ناسم كن هقولب | نالساب

 یسهقولب آزکدزعناشوتریداشوت هلآ یرلیک برج ىح ام
 تقو 4 «ردآءدب تقو هن هقولبآ ی رح نعل ؟یمرالشابنامه

 یک ینیدلوا هدرهقولر یر, ؟ رولو تا

  ۱هسقو ؟ ردیمعقاو هقول,۲ رار هلا یرصح رحم

 رصح و نوا قلوا ستم هجراناودفرطیب هتوابآ
 ردیمزال كا نالعا لوااهد ینثدبم كنيرح !

 هد رڌ

E:ال  
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Eاباد یاروا یسهقواب | كلحم رب هدهرق  

 یتابسانمو تادراوم هلبا جراخ كردیا هطاحا ادام
 ۰ ریلی اب هابهح و Cre هان وص یدحو قبقح

 داجا رهرابط رلیدبا ارحا هللا یسهدعاق هرصاحم

 رلس هد قرهناللوق ریبعرب ياع « یدا هسلدا

 قدضام ,ةتلعم .زمک نابراک راج ول شوق کا
 ندرکد اب . رلیدا بیر هدزر ط رب قجهلوا

 یخحرات ؟ردیلالوا یلوو رولوا هلو هدهقولب 1
 رلهقولب | یرحم هامحو زمهیدلوا شا ناب هدمسق

 او یام ر تا اف ردشمال اب هل وا توره

 نان وا هقولب او قرهع اشوق هلا راهم تب ر یتلحاس

 منم "ةقيقح ىنسامشانب كرايک فرطیب هلحاسو نام
 نکلای كرهيلدبا لیکشت هقطنم رب هدنروص كجهدا

 هدر رک ناو ارس بدل یک کیا رب هرلا روا

 هلاراخاو نالعارب هداس قح میت

 ۰ ردشلروک قوج یفنیدلباب رلهقولب | هل

 کیک هو رانی یک ولت ادم ؟نالساب. هد رق تب
 سنج و . نهلدبا هذخاوم قنرا رللوا قفوم
 ردقو قح بقع ردرتعم قح عنم زکلاب هدهقولب |

 ضقن یهقولزآ هدزکد ؟ردیهلو هدهدنراهقولب !زکد

 نانل و هدنمنع كمك بو راینطخ هقولبآ نعي كما لالخاو

 . ردیا تاج ا كل ا هلماعم ولرده هدنقح نافسفرطم

 ؟ردنآادتنا هل ر وص هو تقو هت فک ل الخاو ضقن ی هقولبآ و

 نیعت لود قوقح ملعهنب هدیاقتطت و طارش ̀ یهدی بوت

 نالوا فرط هکر دن دلو دلا نیب قوقح دعاوق . ردا

 ماود هدنرلهب راج تابسانم هلبا هبرام لود رلتکلع

 هلا یبتس هبراح هب راج تابسانم و تح « راردیا

 كتهصخشتنکلم هدهب رحم تایراحم ردنا بک یمرک

 ییدهغا ررقت لودلانب زونه یسهدعاق تیاونصم

 نالوا لماح نغاحنس كنبرب نده راحم لود نوجا

 ندنفرط یسهبرح لئافس كتلود رکید هراجت یئافس

 فرطیب :نکیآ دوجوم یسهکلبت قعلوا مانتغاو طض
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 ك را ود

  هدیا رفسو ریس هدزگد یه قزالوا تسبرس هدلاح

 انا توت
 هدهب رام كلام هده رم تالش نده رام یافت

 كتلوذ ر فرط صضوصخاب . ریل هديا هدافتسا

 .لکدهیفس نالوا لماع یغاجتسوب کاب یغاجتس
 . ردا تابص هدام ینیدلوا لماع ك هنبفس

 فرطس هدنااح یسهقولبآ ارم كل رب نده رکید

 .رولوا راچود هناددحت یلک یسهب رح ترا كرلتلود

 ذاخا یشراقهرلفرطس یسهقولبا كلح اس ایونامل رب هکنوچ

 نمشد دصقم ندو هکر دیر ح رسیدن رب نلیدا

 ه رحم تراجت كلع رب نالوا ندنکلاع

 ینیدالوالماح ینغاچافبرح یمهبراجم ناس

 نانو هدنتعب اب رالود فرطس هلع

 وجو مطق نیس

 هّق وار[ یر رد وقح کرد نوا كنو .ردكمەهلىا

 :rT هرلف رطس هدایز ندرلد راح

 قزهلوا هتررتض رللود فرطم" ۰ کان قولبآ
 لع یاملع یساسا كقح ییدلیا نيمأت ههرام تاود

 ردشلدیا هشقانم یخ هدننپ هیسایس لاجرو قوقح
 هدنهیع نمشد یسطاحاو رصح ارحم كلحرب ةکوباخ
 .هاخ برحق وقح ندنخیدلوا ین > ریدر شلدا ذاخما

 نده رام لود تلودرب جه نالوا فرط «ردندنش

 منم ندن احا هيب رحریب ادت ن وجما نیم ات ییعفانم یدک یر

 ررضردقهن « ىح اتن کیدلبا باجما كریبآدنوبو ءم هدا:

 لوقنوحما راتل ودفرطس ءرلن ول وا هسارولواهدبد

 ا کو ا درک «برح .ردیرورض الد

 نالاق هناکس هبرح < لکو نوجا هراحم لود زکلاب

 مظع ءهبلب ر لو ردیادیلوتهبخو تن هدنوجمآرتکلم
 ردتک الفرن

 هطسا و تنیمو موم تا ر نوجا هر اح تلودر

 نالوا مساو یسهبرح وق هيلع ءانب .

 كتکلع نالوا یحصح تل ود 5 هلو . ردهب رح

 ردا اعإ یت راج كردنا هقولر ۲ ییلحاوس ۰ ی ران امل

 یایشا ینیدل وا جاتح « كأ جارخا" یال اوضح

 ناف فرطت ا نوجا كام لنا .كزادنو "بلج .ندیخ راس

 لوب ًامومغ هگنوچ . ریا منم ندنلاستسا هبراجت

 ۰ هرلت ایل یرکسع زکلای هقولبآ هرزوا ینیدنلوا

 ۱ لبا ا تراجت ۰ لکد هرم مکحتسم

 ی یفیدنا وا لیصف هدب رات مق اعقاو . ردقیبطت

 ۳ 2 لات وو ه هک قولوا وب
 نلیدیا را دصا هدیلرب لامز کیدا ٹادحا هقولبآ رب

 ` هرتلکنا هد همان سا یل را ۱۳:۹ یرش ۱

 كتلود و هدیرب ندنابکش نالوا جردنم هدنهلع

 هدنبرل رهش تراج «هرللحم نالواکحتسمریغ یبهقولبآ

 هد ۱35 اقا سلنا یو ےس
 ماوقا هاو هتساضتقم كتكحو لقع هقولبا »

 مقاوم زکلاب ًارظن هنسهساس تالماعت كنهندمتم

 هکریلب ر وک یسهدابع « ردقسطن لباق هب همکحتسم

 ۷« ردفعض للدرب شفلوا راتخا نوجا نامزوا
 داود نالوا ییمشد نوجا ه راح تاود رب هسقو

 طبض یتعقاومو دالب ةفاک مکحتسم ریغ ایو مکحتسم

 : | هق ولبآ هدلاح یغی دلوا ند رح قوقح تم | التسا و

 ریل هلوا لوقعم لصت e e مقاوم زکلاب

 ۲ دوا یییطت هنبصر» ۳ RD .یدا

  نالوا لّباق هنافسرس لر قعورشم كنون هدلاح

 کا نانرح ندنلخاد یساکلا نمشد "لاک یمسق

 فرطسهللا لئافسربس هدرپن هسقو . روناوافوقوم
 را نکع قلوا لخادو لصاو هنساکلا كتلود رب

 رب فرطس كما هقولبا ییبصنم كرهنرب هوا هدلاحوت

 كمملا لالخا ینقوقح هیرغوط ندرغوط كتاود

 هلا تکلم جراخ قاود و ارز . رولوا كعد

 ۱۸۷۷ ءان اکو . ردكملا متم ندطالتخا

 برا نالوا

  ندنفرط یاود هسور كنبرلزغ یربتهنوط هدهرخا

 هد همای صا ۵

 شاک هعوقو هدنسه دالیم 1 1۸۷۸

 ابرتسو | نانلوب یرلناعل هدنرزوا رهنوب یسادیا و
 ۸ رغ توج ییددلبا لالخا ق 5 وقح تا و

 a سه
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  1چو ینیدنلوا لیصف یر ندراقو هتشيا

 قاطرب یکیدتا باجا ًارظن هرافرطس كنهقولبآ یر
 ع وض ومرپ عسا و هنملع لود قوقح هکه مهم لئابسم

 فب رع هل وش هق ول ی رحم هد لود قوقح

 ربا

 هللا یرلن امل ااو لحاس تادلود ر هقولبا یر و

 تكاد ومو تالصاوم ورد ره هدننه ہا

 ارحا هایفرعم یسهحلسم یاوق كنلود رب رکید

 ردت را AES نالیدا هماداو

 دصقم ندنسلدبا هقولبا كنبرلردن و نامل ترا و ۰

 تقوم هسیا زلوا یه.« تعا رع یتراجت بو

 ییهشد هلا طخ یرهردروط یت راج نیا نامزرپ

 . ردك روش لت دادم
 ؟ ردیقح برح هطساو و ۱

 یغیدلوا قح كن هقولبا تالماعت كرك تایرظنلرک |

 .. روسدا قیدصتو فارتعا

 هناتشانم یک هک را در٢ یک“ ل

 ندنفرط نقل یداتعاو لات نا هدنرحرب اظن

 ز۲ كلا كطئاسو٠ نالوا شادا ملستو لوبق
 . ردیلالوا دی دتشآ

 ردهظساورب هک روبجم هنلوا میلست یمصخ هقولبآ
 هده ردا باجما سا کود ناقة هک ها3 رب هل واو"

 . نایلوا تانک | :نامز رب چیه هدنارا یرگ
 تاوداو طئاسو ترخم و كلهم راس و رالی روت

 ینجهلوا لتشهد اهد هدنتآ هلا یلامعتسا و "دام

 . ردیا دیلوت رلتبیصمو راتک الف نالیشالک ۳
 . رشیلاح هغعلازا یتوق تمواق« كننشد هقولبا .

 ضیقت ی زجر كوب ندنمبانم یلودرب نالوا مصخ

 ه را نا را قحهرق E « كجة

 ةا اینچ دا

 ققلازآ ینراتوق یرکنعٹانمشد هقولبآ ی رحم اعقاو

 رصعإ

 عورشم یک ریبدنه نالیدیا تعجارم نوجمآقمزو و

 . ردیسهطساو برحرب

 نالوا رادفرط هب هق ولرآ هدلاح ینیدلوا هلون

 نانلو هدنفرص صخش EE ل او

 ی راملو هدنهلع یسهرداصم و طض كنلام نشد
 تعحا ص هن ریبدب هقولبآ 1 ردج وک ةقيقح قمالک |

 كما راتفرک هغلجا « یعارغوا هطق شد كرهدیا

 اف یک کوو < رار کر

 یت وق تمواقمكمصخ كرد | رجزومنمندقل آ یی هعتما و

 هکرولوا لصن هدرلیدا دع یلقح قمشلاح کا رسک

 یهعتماو peg E یا 2 ست از

 عورشمرغ كمهلا راجود هغلجا نشد كردبا طبض

 تایرام یرح هق وا رک | ؟نیسلس هلوا زسهدنافوع ونم

 «هتسهجیش فرح تکا لج ا كاملا

 هنمشد هدلاح وا هسا هراچ رب مهم كج هلیا لاصیا هنماتخ

 تسهدنافوزسرپث تك اهرداصمو طبض یامر نالواداع

 هجردواهدننب لوق ییاو ؟ یریلیب هلبدیادع ریبدترب
 هکردراوصقانترب راپراچ هزوکو یا ردقوا طرفم

 زکلای كغا هرداصهو طبض يلام نمبشد هدزکد

 وا ی هه مه هقولبآ هدلاح کیدریو ررض هبصخ

 .ددیآ نایز هرلفرطس نالوا هلاک هب رح مه «ربربو

 دولت ۱ رو وواسخ «هلغس لوط راف طب رطس هقولیآ

 یلوصح هدنلاع هقولبا اما رو دیا رادهنخر ی واک

 نکیآروروطهدنادیم هحش و نالوا رکنهریغوی :وز

 كرلف ر طیب و قح ريغ ین ريب دت ب رح ی رحم زمکیدد هقولبآ هن
 اضتقارلتل ودندمت». زرویق | منمودر كره درد لخ ین التسا

 ؛رولیر و ۲ ل وقعم مه. اتو توی سم گو

 كرلب راح برح یههکن وچ . ردیالواع ونم برح مه هسقوت

 رلفرطس قرهریدشالراط ًاروبحم رلدلماعم تراي

 زملجاق « یثر یرورض هدول هکررو للخ هت راک

 ردتیفیکر

 هقولبآ هدنلاح برح س يساسا كنقح هقولبآ ۱
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 هللا رلناعل ناناوب هدنتل ۲ هقوانآ هسبا ریبدت رب یقح

 و ؟ رده یساسا كنقح كلا رحز و منم راح

 هسقو ؟ روبقبح یندنق وقح تک راز ی

 هنر ندمصخ ییا قرلواهحش رب كنلاح قلفرطس

 بانتجا ندناکرحو لاوحا ولردرهكحهاس هل وا تنواعم

 ؟رد ی یی اجم ا كةت اظو نالوا محتمهرف رطب هدنباب كم |

 رغ هل رابتعا ا هدهر وک هب ه رظنو لوق کیا

Ey 

 قلو ساسا رب یرظن هبهقولبا یرلفلۇم زلکنا
 همکح ه رم مانغ هرتلکنا ینةح هقول ؛ رلزصەتسیا

 رلردیا اتکا لک | 9 هني رزوا یرارارق كن را

 میچ یر هک هج رفا وم قوقح ا اا

 .ددشلوا تداع كلدا دع یلوضمو موهفم كقوقح

 هنر اص وصخ هب رحم یس هم ع مف ادم كتل دم یی رظن كملع»
eیه  

 هدنرزوانیمزو یتابعدمو بل اطم كنب رلتطو یشیاك وس

 یرلفا ۇمرضاج نامر كد ەرتلکنا. رده دکل هظفاحوهعفا دم

 ۰ غنم قوا ؛مولک نالوا شع اغ هدایز لا هدنج

ag Ûیر هدهرتلکنا هنقح هقولبا هلس تاوذ  

 رو ا ی ایسا رب هقشب نییلماعت نالوا

 E هدنلااسم قوقح نوت , یرانآوم 3

 . راردا دانتساو رابتعا امامت

 ,E BETS | كن رافا وم 2 انالآ ۰

 قتلوا لصا

 هللا لحرب نانل ۲ هبهقولبآ ندزکد » ,aR رابتعاو

 یوزا كا منه ییلنا اععاو 3 1 یا ترا

 ندف رطرب چسهو ؛ ردش حاط هدنامز يج هجرناود

 كعد . ۰ ردشم الرپانایم رداعدآو تیاکشر هجم مهدوي

 لوبق ییساسا ی ترورض هرزوآ

 هدجرد یفاک ییوجو كمریو جر هلو هر را

 یی آ هدكخم رات .ترورضوب هتشپآ . رد فو عمو سوسح

 سا سار مالغاص هنقح هتولبآ ۲ و ىا

 « , ردآ ت تیافک ءا لیکشتو عضو

 ۱۳۲ هقوللآ یون وهندنرافل و4 قوقح زسنارف

 کتتیعونع كعاتراجم كرلفرطس هللا ناعل رب ناتو

 ارت اسا و حتفندنف رط تا ود بر ام یرلوص یقكنشد یساسا

 زکدهسبایرلرکبد :روب یک ندنیفیکی الوا شل دا

 لود براع دوخ ایزدنسلدما لاغشا e E زحرب

 نس " و فرصت نالوا مقاو هلئروص رجزو منم

 . ردهف ضرتع« هدجوا لب رظن و و ر

 کیدنشود ك(لیشوفلوب ) ندنراناو« قوتح راع
 هب هقولبا رب نان وا عضو ندنفرط تاود برام یک

 هثسرلشیا هر او یسهحبت رب یعیبط كخلف رطس كم |تیاعر

 كنسهفظو نالوا راکرد هدنص وصخ قمام# راق ك راف رطس

 ِس رده رظن رب ور وط اهد قعلوا دع ییاجما

 ۱ من کما لاخدا هعتماو رتاخذهعقومرر نانل و هدنتل ۲

 ۳ ؛ ندرلب رام «یلوا شع | كارتشا اع ونهب رح هتل | كم هل

 "4 رام هرق .ریلساص كا تمدخ هنملع كنب رکب دهنیل

 زاولو قازرا ههعلق انو هدلبر نالوا روصحم هدنرل
 یروبلدب ادع شمقبج ندقلفرطس ندا تبشت هنلاخدا

 تل ۲هقولبآ (۱) :راةیچ رلهجیتاوش ندهبرظنو
 ف رطب نوتب یبعونم كمللا تراجت هلا لح نانلوب

 كلف طب س هکنوح . رد لهاش هدهحرد نع هرلتاود

 سم (۲) ۰ ردرینتبالو قلم قیهامو تنص
 ۱ دكعا كرت ینتفص قلفرطس كعا ضقن یهقوولبآ

 زالوا یساضتقم یلفرطس راندا ضقن یهقولبا (۳)
 رام طقف  نلزمهدیا عدا یقاقحتسا هن اف اعم

 اب (4) ۰ رارولوا لات هقوقح نالوا شغاط
 الو شلاق لوه هکنوح . رد للدا مالعا هراف رطب

 ) . ضلیدیا رج هسسیک هکللا ابا ییهنیظو رب
 لوا فرط ارز . ردلالوا ىلعفو قبقح هق ولبآ

 07 ضر . یرلکدتا دانا كرلبراحم رلدلود

 ساید نامل نانل ۲ هب هق ولی نوجا كمەلك یشداق

 ۱ 2 كج ەلد منم اعطق قمشانب « < كيلس هریک

 ۱۳ 1 تادا عر لحاس اید ناب وا
 , ردا اضتتا قلوا عقاو

۱ 



 ام لب راح هرزواشلوا تو
 نسر اا ی كولن ۲ تقو وا هسیا دولوا

 را رام یرلدلود نالو هدنلاح حلص داره رو

 كد اجایتحا یدننک رلبراحم . ردقملیق میت هب راک

 كحهدبا افیئسا « كرجابتحا و ندنغجهلوإ کام

 الثم . ررولوا را هوا كطئاسو
 ینرلضم كرلتلود فرط هسیاردبا اضتقا ی راف

 ندکمهلا تراجت هلا رلناملت نالوا شل ۲ ههقولبا |

 یی هق و ولت[ است . ريقأ رب تسب رس ی رلیضعب رکیدهدردیآ منم ۱

 ییوناقکی دا مطویدنم ؟كنم ر ندرلب رام كما ضق |

 ی هقولبآ تاودوو ریلبدبا یال هدنسانعم مهر اض 0

 براح الا. ردیار دق رلا زج رغ | هدنماعرلن دا ضق

 ST E ىدنک ەن كود نالا

 كج دا منم "ی ییاشانپ لاس یو ناب نیوپ
 ۱ 7 یرابتعاو یضرف هدلاح ینیدالوا یوق نوا

 یراق لینک كنتکلم یمشد كردیا داكار 8
 . رلس هدا نالعا ننیدل۲ هلا هقولبآ |

 لباقتم یدنک دارافرطس هن كراب راه ر هتولیا

 تیهام كب رح مه قحوب .ریل هلی دبا سابتقا ندنراتعفتم |
 ۲ ردا تأاعن ندنسهفظ و قاف رطس مه ندننرور

 كما دایقنا ههقولبآ هکدها كارتشا هب رح رلفرطم
 ۰ راردهدنت رویم /

 قوقحو ه رظن قوقح نالوا رتعم هدننب راتاو

 عو چ وا هدهسغا بوصت و نسم « هعوضوم |

 دغاک دوخای یرابتعا و یضرف (۱) : رتا هقوللآ

 یر ندرلتلود براحم هک رد رلهقولتآ ین

 فرط زکلابیئراق هلداوس كلود نالوا

 لا نالا زب هداس دوخاب لا راخاو مدعا
 لوبقندق وچ هجن ودهرتلکن هقولبآ عونوب .ردباذ خم ۱

 رزوارت هدزکد یمن هه نا ۷)
 نشد هکر د هقولآ نالوا هائروص كمر رک

 ۱ ها ات

-- ۷۵۹۵ — 

 ناک « ندیک «ناشالوط هدنلخاد هقطن» ربی رالحاس
 ندا هتاعمو شیتف راک فرطظس ؟ییدلک تتساز
 هلتروص قمردنلو هدننل ۲ تراظن لما وز واف

 نیم هکردهقولبآ قیقح (۳) ۰ !رحا و ذاخما
 هنر رو هدلزنم نالوا مزال هن راکوا كران ال قاطرب
 یرلرکبرح نانلواهماقا هدرلعضوم نیقاي هدهجردیفاک

 امقچ بوریک كرلیک هراب ال وا هلیغاشوق
 ره تر اع ندکم

 راب دا ۱

 هل ا 221 ۳

 كلوب «هقولنا یرابتعا ايو یضرف .

 2 6 3 م م یسهحعش یرورضو یس هم زال

 ما زلتسا و باج ا ینقح سقعا

 ندیک هلام رب نا
 هک و دک دا

 E ارت ندا ماود هدند رح یرغوط هن املوا

 هرداصمو طض Ej كردا قلو دع نا ضف ین ەق

 «یرلقدناطهن رلیدنک كراب رام ضعبهدنص وصخ كا

 .زدتخالصو قح یزراکدتا 3۳

 و a هق ولا « قح

 راختسا غي دل ٣ هب هق ولآ د وخاب

 e بقع

OTر نالوا شمقیچ ندا ۳ ر شا تا  

 مار دا ا ردق اک وراو هل یدک یک

 4 رلتل ود برا ضعب هدنص وصخ ملا هرداصمو

 )ی ردتدابع ندقح ر ییدتا ما زا هنس رپ ی

 .یرح س یدوحو طاارش 4 كلەقوللا ی رحم

 درلطرش یهدنآ نوجما كملسهلوا دوحوم هقولبآ

 : زادمزال یدوحو

 هدنسهزا تاود یرح هدایز اهد ايو کیا (۱)

 كچ هلس هری و رارق هن هق ولآ فر زا قعلوت ىل لاح ترح

 .قعلوا نالعا ندنفررط تره 1 دنر رات اله

 . قو مقوم و لحم رب كجهلبهلبدبا هقولبا (۳)
 هرلفراعب (۵) .یعاشوق هابقح یلحم ایو مقوموب )٤(

 یدرد كرلطرش و . كما راخا و مالعا یهقولتآ

 . ردا قلعت هئروص یسحنشب « هلصا

 كلسهلوا عورشمو قحم هقولبآ یرح الوا

 . ردیلاماو هدناح برح تلود یرحمم کیا نوجا



 دم ۳۰ کک

 زکلایهقولبآ هکنوچ.نهلم اب هقولبا هغ داملو لاح برح دیا عقر هللا یروز كمصخ ايو هلتس وزرا

 هط ساو رب كج هلن هلدیا تعجاص هدنلاح برج

 هقد ا لوا برح . قو هدهقولب۲ یشو ترح.ردرب دن و

 ندهقولنا هک سهلوا همت فرطس « تلود فرط

 .ردبراحم یعزال لباقم تكفرطس , نیسلس هللدبا تح
FE FRRسواد  

 وا ؛مهلوا هدشاجو ندا تاشنندقلفرطس یعدالوا

 كج هدا دییقت یبییسبرس هده رح تراجتلودلا نیب تقو
 هما هن ال ر هسیا هلوا . ردكيد قو هدلاح ر

 هدهقولبآ هیلع ءانب قوب هدیناکما تكمهلبا منم یلاخدا

 م ردقوب

ee e E EE 
 لخادهدتکلعرب طقف «كدید زامهلوا هق ولا هع ا وا

  E؟ یریلس هلوا ۳1 هقولنآ هک اس

 هدافتسا ندنقوقح برح ؛ ردیربدب برحر هق ولنا

 مازلتسا یتسعلو كنقح براحم هدرلمصخ نوجما كما

 و . .ردیا  E Eهدناخاد تکلغ ر اب

 ترا هدلا وحا یک هن هرهقرف ندا هراح هلب ربرب

 .رولوا رجنم هکمهللانییعت و لح ینو ریل هل ریو یتفص

 امو براحم
 هدامو ) هتولبآ یحلص ًارظنهنج هملوا هقولبآ هقد +

 لوبقمهب ود قوقح هرصاح ی رح نایرب و یاب (تعجاےم

 ك راتاو دردتقمومظعم هقولبآ ولر دوب .نمهلیاص رتمو

 فيېضو ك چوك نوچ ا كمربدتبا ج ورتیرا دصقمو ماع

 ىع « هچدالوا دوجوم یلاح برح

 هق شا نکا را قیضتو رب هنیرزوا رلتاوډ

 ترا نکلاب ارظن هتتهام هقولبا , ردلکد یش ر
 تعحاص هدهدنهلع یمضج ندبنفرط تلود نالوا

 3 ردلکد یربب دن حلص .

 مزال یدوجو كنلاح برح نوجا كعا هقولبآ

 نالعا ندنکیدلروک یرورضو
 ندهمالشاب برح هدننس رلبراحم ايو 6 لوا ندهلدیا

 كنل ودبراحم ناپای ییهقولنآ و . نهایی هقولبآ مدقا

 ردیرب دن برح ر ناتوا

 ترح هدر ده وډ

 ۲ هقول امر هکر اتمهکر د یمیبط ندنغیدلوا یر دن

 نالوا كجەدبا هقولبا ین ام رب ,رولوا شلدا دل ۲

 3 رايا ماود ردق هنسهداعا كحلصو هنت امن كیرح

 یطعت ةقوم یلامعتسا حالس هدننیب رلتلود براح

 7 وب هسیا رویای هکراتم نمی رولوا كج مدیا

 3 یعوفم هسقو یدوجوم هقولبآ یرح هدنندم

 ا لس قوم ی امعتساحالس هکر اتم ؟ریایدیا
 ۱ اسونوجما كملس هدا ماود ههرام كمضح هسقوب

 "ب دصقم قعلاغوج یوق « قمریدنرآ ا

شوق هلتروصو و كما منم یااخدا تادهمو
 1 

 برح زب سموا ذاخما نوجا كمهلا روب همیلس

 از را Ra با و اا هقول رم

 تی ی ابعتسا السهیلع ءانن .ساکم زالقمامر دلاق

 3 . لصەديا ۳ هب هق ولی آ ۳ نالوا ذختم

 یوم ۴# رهماندهعو ییایرظن لود قوقح هنن

 تك هقولدا :۲ یرح رب هحنح وم یلالماعت

 3 ۳2 م هعرالوق» فرطت
 1 اقلط ا ارو طئارث ضم

 لود نالوا

 3هقولبآ ءراملوا دع لوبقم هقولبآ هقو

 ٤ الساب هدنقح نافص ندا یدصل هلالخا او لالخا

 ۰ ردمزال

 . زالوا

 دادعتو ناب هدب راقوب یسهجیلشاب كمسا سو طلا رشوب
 رلود فرطس « هننالعا كبهقولبا هلهجو زیکیدتا

 :  ردیا قلعت هنخیلت هرلنالوا رادهقالع رئاس هلبا

 اف كي امل ۳ [ ظن هنماکحا لود قوقح هکن وج

 ا ا توا یشراق ةراف رطب هلنا یسهطاحا
 اودو ندنسملواهطاحا العفكناعل . زما باج ا ىساوا

 راتل ود فرطس ندنلامآ و تاس یهدیاب ِ كەر اج

 كو فرط هسقو .ردا اضتقایلوا رادربخهلبتقو

 زاخو حس ییالماعم هرداصم و طض



 فرطم نانلو هدناملو زاخا ینفج هل آ هلا 7 وک

 لع لهمر بسانم نوجا یرلمت کب وقچ هد كتاف

 رو لاش رحم یرللاریمآ هسنارف هد ۰ زیپ

 ی رلکدتبا هقول یرلنا هلن الا نانلو هدنلحا وسقطعلا

 نرومآمالوا قیفیک .رلیدتبا هلماعم هلبا هوا نامز
 ین راهلوج هن و فرطب راز هللا راخا

 نوک نوا نوجما كىل هل ی رلکو :ایو ققلاشو

 و كش رلنادناموق هب رحم ةوق طقف ۱ یاب ل

 قالعا اسرا كنهقولبآ یناراخا نالوا قو هلنر و

 .ریلیدمآ قلت هدنتیهام لر ابخارب و . ردلکد یاکنوجا

 زکلاپ توق رادتحالص كج هدا مالعاو ذ نا یا
 یسامول د ندف رط تود بر اع نر ا كنو رو

 هراتاود فرطس هدهمسد .تروص یهقولبآ هلیقرط

 دیدش ردقواهنرایدنک هکردمزال اساسا كمهلبا خیل
 كرلتلود فرط ندنذاخا كرببدت هلو نالوا قلعت

 تامولعم هنسهعس هلبتقو هدرلن و و نوسلوا یرخ هابتقو

 هدرانایل ضعب « رلیلوا هدرب . رتیسلیهرو

 كار ا .تکرع, نوا .لع ناب هست. وآ
 ہد ینا ,تکرحب ابو ندا لک

 ندتینیک هلیتقو هکرونلو نئافس ضعب ناناو هیلو
 هدوپب .درهبغا ټکر ج :لیدتت ,همیا راز ! 8

 نانلو هدي امل نانل 1 هتل ی ررولوا ررضتم

 هب رحم ةوق كن هقولبآ نوجا لئافس نایهتسیا قمقجو

 ینالعاو رابخا هدنروص یوم ندنفرط ینادناموق

 .دنروص یصوصخ هنیرایدنک رنو . ردیا تیافک
 . رلزمهدیا لهاجت ندهقولبآ هلتهح یکیدلربو تامولعم

 و نانو هدلو اھ دتم هن اهل نلیدا هقولب ۳ هکو لاح

 هلتهح .یرلقدنا  هدزکد هدشنامز ییالعا كن تا

 نوجا نافس فرط نالوا یا ندو "ةقیقح

 ؛ ارت قد ضعهب نوجا كو ۾ ردلکد هاب وا لاح ۱

 وا هنیرلنادناموق هن رحم یوق قلود هسنارف هصالاو

 تروصكنهقولبآ هبه راجت نئانس فرطب هدلاوحایک

 ت ھا

 يلبث وو . راردا سا ینغیلس هدهصخشو هبص وضخ

 لالخا یی هقولرآ یایدصت نالوا ه ۳م لندص وضخ

 2 :- رلرلبا دع

 ا یت اعر كرلفرطس هتسهقولبا كلعر لصاحلاو
 هدو :ردمزالًاقلطم ىساديا نالعا ةدعاقكنهقولآ نوجا

 .:رولوا هل روص چوا هلباهجو یغیدناوا .ځ رشت هدي راقوب
 د او . نالما یریام ه کرا دل
 دواآ نت اد تل 6 وا د وم ام لحم کچهدا ولآ

 :فرطم ندنفرط ه زد ۲م کج هقوللا (۲) , ردنا

 :(۳) .رونلوا نالعا ایو رلیدامالعا اسر هرلتموکح

 ,تمریک هاروا ایو نانو هیلحم نابل۲ ههقولبآ
 ءوصخ تروص هنرلنادوق اب فرطس ن هتسیا

 فرط . رالي رب دلس ندییاح یلادباموق اغ ود هدهص

 مدهماننالعا نلید ا غلبت هد هموم تروص هرلتلود

 نانلو هدنلخاد هللدودح كلحاس .كج هل دیا هقولبآ

 ا هلمتعاسهلس ک ید حرا كن هقولبا و رلن اهل

 e . ردندهدعاق یوا نیک

 ۰ یالعا و غیلبت هراتلود فرطیب كهقولبآ

 تفوکح هیرغوط ندیغوط ینالعا هدنروص یوم

 كا ران ادناموق هب رم یا وق بولوا دن اع هب ب نکس

 كل ر . ردقو یرلتحالص هنالعا ندنرفرط یدنک

 ندنفرط یرب ندهراحت+ لود ینیدنل ۲ هنن ۲ هقولبآ

 یرلتبسانم هلبا اروا رلفرطیب هدلاح ینیدناوا نالعا
 هدنباعروب .رلرولوا (e هب هقولبا نع هکنسک

 یسالهاعم ننشد هدنقح نت اقس فرطس ندا روصق

 3 روا
 زن رلیفالخ هللا لم رب نالوا روصحم ا

 هنساهنا ندنسادتا كنهقولبا یزاوح مدع نوجا

 هللا اروا < هنهاکشی لحم رب هسیا هقولبا . ردردق

 "هان وصل اخود ر رداق هعنم ا یطالتخا ولر دره

 یغیدناود . رالشاب هلسالعا وای

 رارب هلیک اکفنا نداروا كنئافسو ردا ماود هجتدم

 .وولو ماتخ

 هداروا عود



 نماع رم ودهیا مزالتالعاو اعا یتبادب واک
 نالوا رومأم «هقولبا « بولوا ثیروبم هنالخا

 تمالع هنماتخ كنهقولبا ققرافم نداروا فا

 نالعا ینماتخ كنهقواب۲ هیفام عم . رونلوا دع هیفاک

 فرطن . هلی رط ینامولسد ةلماحم هدهسلکد مزال
 ر .ردندهلود تاداع هدكمهلاراخاو راعشا هرلتلود

 هنسانود نیشدر اغود نالوا رومأم ههرصاحم لع

 رولوا روب هدعات ندنهاکشپ لحم واو بولغم
 هسرد الاکْفا نداروا او شام هتمدخ رب هقشب دوخایو

 ندیابیکر ت یانو د « یک ینیدلوب ماتخ عبطلاب هقولپآ

 رلەنىفسنالاق قاب قرەل را نداروا یراضب كنئافس

 مات الف. "هقولبآ دع هشم عا نک هقاک و

 ىجا . رولوا شلو
 وا: لاح و هسردا تدوع رهن هللا دعات ناروا

 هنطخ هقولبا . زلوا كعد یعاطقنا ابو اهتنا. كنق

 ضورعم هکله رب يک قرن هییرح ئافس رومأم
 كرت مقوم هقدلوا ریجمببسرب یک هنتروف ايو هقدلاق

 مقوم كرت ییالوط ندهربج تاسا یک و < ردلماعا

 لبطع ی هقولبآ یوا

 نوما تقوم ناب هقولبآ ییالوط ندببس رب هلوو
 ی اک دچک دج را تم داد یا مطقنم

 ملست یفیدلوا قاب كنهقولبا کسا هدلاح ییدلدبا

 ۲3 ۹ مفر یسهقولبا كلحر . ردشهلوا

 هدنسه ر ادیل وصا هن كن و هسربلکم زال یس هق ولبآ رارکت

 نالوا شلدا هقولبآ . ردا اضتتا یلالعاو مالعا

 ع ونم جت < e لوخد ندجراخ هل رب

 اقم یر اا 7

 3 د هدهسا ردیا

 رل هنفس فرظم

 . رارولوا

 رک ا كراهنیفس نانلو هدکلزتاعر ههقولبا هلهجو

 ا مین کبک :قرفراپ یک رھا طخ

 ی وقح ہہ نیا تیاعر اکو ندنغیدلوا

 و هلع اچ شعا لالخا ی دعا وق لود

 عضو ی هقولبآ رار هل س هعتما راجت یهدنرلدورد

 زکلاب .رولوا زیاح یسهرداصم و طض ندنف رط ران دیا

 ۰ ندنلحاوس كتلود نالوا نشد هکردشلوروک

 3 نانلو AR ءهقولٌبآ امو طض و

  Eهرات دیا تاج هغملود هدتنسأنم هلا ۹

 یطخ هقولبآ تب هسقو ؛ رلیدا قیبطت

 و هدلاح ینیدراقح یس شنا هرکس ارا هدنح راخ

 افا لاخدا ار هلحم ۳۹ وا ر وصح ار كياشا

 ِ ۱ . ضهنل وا تعناع لس هساوآ مولعم

 هللا رلیک ف رطب ندیا یدصت هضقن ییهقولبآ

 فا یسهلماعم هرداصمو طط هدنقح یرهلوج

 ال وا قیقح تي هق ولبآ نوجا كملس هل دبا

 ۱ یخ رات ندنفیدلوا یرحربدنرب رتّومتباغ هقولبآ هکن وج

 اف یهطسا وو هب را لود هاهو کی دور وکه دمسق

 نده راح لود . . ردراشلکەدا لامعتسا ءوس نامز

 ۷۹ یغیدلوا رک ؛یر نامل « هدایز لحاوس

 اتا رولوایظع ردقه یسه رحم هوق ۳۹

 زا ندنرلاحاس نمشد یلویو قعوط هصیق ییهقولبآ
 هدلاح و هکردراو ی روج كمدلا رصح هفاسم

 هدايزكب هرم نالوا رظتنمو بولطم ندهقولآ یرح

 راتاود ضعب نوجا كنو . رولوا شلدا دیدح

ag عج 

 ۴ لود زالو

 هطاحاورصح هلا هت رح نافس یرلرب ضعب ندنران اه
 ا نالعا یخ رعد آ هتل | هقول هنن هدلاح یرلکدعا

 ردرلشعا
 روصحم تلود ندا نالعا هقول یرابتعا ر هلو

 شغل تکرح نداروا انو هحوتم هلح نالوا

 ENE طض یه راج نانه تفرطس طس نالوا

 ا كنهقولبآ عون و ارظن هتسلا اعدا نفع كما
 5 هحرد 2 هح هل ود تاتسانم 2 یھ ایفا ۶ وس ردق

 . ردو هقول یرابتعا یو یهد هتشا .

 . یرابتعا . ردحاضیا ةتسراو یفیدلوا یعاد یرذاحم
 لود هرتلکنا ندیا مازتلاو ارجا هدایز كا ییهقولبآ

 ا نالعا کرا هاها رف هلنصوضخ .  ردسلوا
 یرابتعا ايو هذ . ردشع وق هقسطت مقوم د

 يد زکلای كرلندبا ما ینسارجا كنو هقولبآ



 قیقح ۰ « ژدمودعم هدتفقح « فوحوم هدن راس

 كلحاسایو نام كجا قییضتو رصح هسیا هقوا

 :E نلیدآ هقولبا ینمب

 منم هده عطق تروص یوخد هاروا ايو جور

 هلیسما مضوم ذخا كناغود رب ردتقم کمهلآ رحژ
5 
0 

 ۰ زدیا زی

 عل هدددع یناک هدنهاکشب

 نالوا تثم یفیدلوا یدحو قبقح كن قول

 یاهو ادب كن هقولبآ هدیبکل واو ی ندرلطر

 میلبتونالعا ندنفرط ینادناموق ات ود هللا ا
 ءهنتىقمقح كى هقولبا یراهمکحم هب رحم منا . .ددیم ال

 ةمانناس كنلارما اغود رومآم هنسارجا هق ب

 . رارولوا عناق هلبتدوجوم كنسیمس
 : ردرلنوش رللحم, كىا دما هقولبآ 3
 : ییاقر ایو یر ندنرلن ام تند ۳۹

 ٠ یللحاوش نشد . ۳

 نالوا لصوم هتسضارا كتل ود رب فرطس .

 لباق هنن افسریس ندنانایرح هدنساکلا نمشدفرص

 ۱ . یرابصنم كل
 سه هقولبا یک ییدلوروک هدخنرات مسق طق
 ندنلحاوس نمشد ES رلتل ود ؛ زلوا هل وب تق

 هنتل ۲ هقولبا . كحناس رب لكك او كب

 هفاک ةوق هداروا .راردیا انکا هلا نالع نغیدناآ

 A یراسعا ابو یهذ ) رام ری دنا و

 یرلکدنشا تمجارس مدقاانم رود هل 8
 و كنعراب .:یدیآ هقوبا زیراا ها

 ۱۳ یسیکسا كلا كرهقوابا ییدتا طض ن ۴

 ههسنارف كدراودا یجنچوا لا رق هرتلکنا هدنسهن
 كن هسنارف .لکن و هک «ردهقولآ ییدتا نالعا یش

 كدئافس نالوا كجهدا تبشت هغمشان هنیرات اهل هو
 ۱۱۰۰ .یدیشلدبا راطخا ینجهثوا قارحاو طب
 ر هلو یثراق ههبسور یتموکح چوسا هدنخ را 1

 tw VY ON f یک ییدتبا نالعا هقولبآ یرابتعا

 یسهدیدم تابراخن نالوا اا و 8

 س سیال س

 ا نایو هدننسمدادآ اناا مدنساتا
 ران ام روك ذمو رد هدنتل ۲ هقولبا كنب ران اه
 تنبل هنیفس فرط نالوا ج هنو هدنابسانم هللا
 ۱۷۵۱ . یدتا نالعا یتفحهنلو" هرداصمو طض

 < هدنساننا یراهراحم هنس ید « هدنسیدالیم لاس

 هقولبآ كنمرلناعل هسنارف هلجاب هن یتموکح هرتکنا
 هیسور الوا هالعاو . یدتا نالعا یخی دنا ۲ هنتل ۲

 لاغوترو : ابسورپ « چوسا « هقراع اد ۱ مو

 هدنح را ۸ 1 ضارتعالاب یرلتموکج نیتانلحسو

 قافتا رب فورعم: همان ( قلفرطس حلسم ) هدنراتپ
 ..یدلیا قاجتلا هدهنسنا رفاکو هرکص هکهرلیدتنا دقع

 NLS یتهوکح ردا ییا ٩

 هدا ۷۹۸ یک یدتا نالعا هدنتل ] هقولءا ینلحا وس

 و هه رایصته ربط ران امل تاغا و هقولبا وسا
 و  هسور < چ وسا « هقراعاد ندنکیدتا

 قع قلفرطس حلسم رب یی ًاضارتعا اکو یرلتود
 ۱۳ یکم هوا ید تست ۱۸۰۱۰ رایدکنا

 یلخاوس نوت ردق هناا تسهر ندنبصنم یرپن
 رارب هل رایصنم رم ۶ لعرب هدنل وط لم ۰ نع

 روظاربغآ لباقماکو «ندنکیدتا نالعا هدا هقولتآ

 روپشم هایمان ( لاتنانیتنوق ) هد نوشاوا یجمرب

 رلکن و هک « یدشا نالعا یقولآ ر نالوا

 . قرەلو1 نالعا هدننل ۲ هقولرآ یرلنا .هرثلکنا نو

 تابسانم هایسهعن هرتاکننا EE هدوک ذم رتازج

 ۱۸۱۰ قجمآ نسکه ه را

 یرابتعا نالوا ی ردق هنامز وا راتلود هدنخ رات

 هدنرلنب سلوا هدنندوص یدح هلدر امدعب كن هقولآ

 اکو هرتاکنا « هدهسرابدردشالرارق

WANناملرب یرلتا ود ایسورب و هقر اعاد هدنح رات  

 پوط هیداطب رب ارو هیبرح ةنبفس ییا لقاال اع

 یسءاقلوادع هدنتل ۲ هقولپآ كناروا هکدلدبا هطاحا هلا
 تان . رلیدتبا طبر ههدهاعم رب هدنراتب

 .یدعآ تقفاوم

 ید وصخ



۱۳ 7 

E ۱۳۳۹ ۰ 27 TCیسهمانناس سراب نالوا ظن  

 یرابتعاو ینموزا یلوا قبقح لاحهسم كن هقواتآ

 یغیدلوا یروبجم تیاعر هجراتلود فرط ه هقولبآ
 رب نانلو هدکسلز شاعر ههقولبآ رب یکوت هلعءانبو

 ندنفرط رلبراسحم كنساشا ايو كتهنیفس فرط

 قترا . یدشا نالعا قنجهبلوا ع ورشم یعبض

 هدنابرام « بویلوا یعرص هجرلتلود هقولبا یرابتعا

 هدهسرونل وا تعحار هنل وصا هقولبا قبقح زکلاب

 راو رونه ندنسارجآ كن رکید اف هدعلص تو

 . زدم دکال

EISاعم هکه لک کیا هتشيا - هولبا جت  

 ءیدا ۶ زوم هل روص وش هدلاح ینیدلوا دض هت رب رب

 یرجورحز یانعمر هقولرآ هوس رو تیر هدا

 ردلکدقیفوت لباق هلبا یسانعم راسو حلص هکردیا نمضت
 نایدیا فیصوت هایفصو یعلص هسیا هدلاح تقیقح
 رب ییدلیا رابتخا یشراق هنرکید كلود رب هقولبآ

 كمریدتا مورت یولطم هکردقیضتو رح «هلماعم

 هکردشلوا مقاو اراصهدزعامز .روتلق ارجا نوا

 نالعا هدننض بولطم مور یر نده رم لود

 ابو رب ندنرلاامل كلود رکید « كرها برح
 هرتلکنا  ردشلا هجا قوا ینرب رندنعلآوس

 یشراق هنرلتموکح ییونج یاسا یرلتلود هسنارفو
 . ردرلشعا تعجاص هللا تاعفد هربر دی و

 قرهیللو براحم هللا نيچ یلود هسنارف هدنخ رات

 ۱۸۸۹ . ردشمهلب | هقولرآ ی رات امل ضمب تكتکلمو

 هل روصوا هن ینیلحاوس ناتسنانو همظعملود هدنخم را

 ریدر لودلانیب كن هقولبا یحلص .یدارلشعا هقولبآ

 هبسایس نررم یسهلئسم ینیدالوا بولوا عورشم

۱ ۸ ۸ ۵ 

 ثح یاج یدازوا نوژوآ هدننب قوقح لع یاملعو
 حیش یریدن و یظعا مق . ردشلوا لاقمو

gy2 هرم E EER 

 ٩ هقولبآ . یلص .ریلس هدأ باجما یب رحر قرەلوا اجاب
 3۹ و ردتافالتخاو تاشقانم بحوم هد یم اتن

 أ نأ یدصت هلالخإ یهقولبار
 1 هاسمرب هتشیا ؟ردیز اج یسەرداصمو طض كن هب راج

 لرقوقچ . هرتلکنا ۰ ردمهم كب هدلودلا نیب قوقح
 هیا یویقوقح هنارف « قرلوا هجوم نهلآسمو

 EEN رک ۱ .ردشعا لح قرلوا هلام

 ۱ هدلاح و هسرولوا كح هاب دا لوق یر

 ۲ لفرف كب ندنربرب هقولبآ یهدیرح لاح هلا هتولپآ
 زاتسن ای و ندنفرط همظعم لود هد ۱۸۸ . رولوا

 8 نلیدا ذاا هدهقولبا نلیدبا ارجا هدنهلع

 ا .یریافتخ ك هیرجز

 " هرداصموطبض یرلهنیفس و تح بولوا یعرم هدنقح

 روك ذم نافس نکلاب ؛یدلدا هاب روصت كمهلىا

 . یدا ریلی دنا منم ندکمهلب | روا ینطخ هقولبا

 قرهلوا تلبزس اماع یسهراجم نئافس كرلتاودزکید

 یسوتیتتسنا لودلانیب قوقح . یدیا رلددیا ریس
 ءهدنعایحا ندا داقعنا هدغرل دی اه هدنش را ۷

Lillیرونار 4 ( سلهره ) یرو اشم یر اظن هب رح  

 نا رک اذمیارجا دلع ىرال ًاسمهقولبآ یعلصهن رزوا
 تاررقم . زد شمالا ذاا تاررقم ضم ها

 هقولبآ هعدلدا نالعا برح لاح : ردرلنوش هذختم

 ۵ ها طئارش یزاوج هلودلانب قوقح كنسارجا

 : ردفوقوم

ae 
 . للا هماداو ارجا هللا هفاک ٌةوقو

 نانلو هدنتنعا اب تم کج نلیدا هقول (۳)

 طبض هدلاح یرلکدتا یدصت هلالخا ییهقولبآ لتافس

 .هنوکر  هرکص ندقدلو ماتخ هقول ءللعلوا هرداصم و

 هداعا هنب اا 3 قرهلوا غ ومسم یساعالا تانمضت

 . للدیا



 سد ۱ ۱ ۱

 --هیلوددعاوقنالوا یرهدنفح رلهقولبآ یرح
 مع راد هب هقول 2

 قوقح دسعا وق نالوا ر رقمو یک ته هدهل ود ت ۴

 اعوام هدلو دلا نیب قوقح

 : ریلدبا هصالخ ۳1 هحورب

 كرلفرطبب یعهلدیا هقولبآ كسعقوم رب تس "لو 9
 هحنماکحا لودلانب قوقح هلس هسلوا لخت یتعفا 7

 . ردشعلوا ماست یرلت روبجم هتاعر هب هق ولبآ كم 2

 هنفس" لالحا ندنفرط هت ر فرطس كن هقولبا

 هتولبا نکل . رولوا تحوم یس هدام ا
 یسالوا رادرخ ندشنالعا هقولبا كهنفسو ي

 تر

 ناسا هنتح هقولبا بفاعتم یتالعغا كتهقولبآ

 . هلوا تفلاخ هور .كن اق فرطس کهدرلن ال

 نالوا راچود هکله رب راسو هنطروف ېک ینجهی
 . نمهللدیا تعنام هدهللوخد كتنافس فر :

 هل رح ةوقرب فاك نوجا قلوا ربتعمو ققبقح هقولبا
 ۱و۹٥ ناس ۱ اک : ردلاعوا هماداو ارحا ۳

 هعاطالایر وج رل هقولبا ار ظن هنسهمانناب سراپ لخرات

 3 ین وق فاک هعنم ی رقت كنساغ ودنمشد نوجا قمل 1

 .ردمزال یم ر دنل و هدهظفاحش تحت كاح اسندنف طاق و :

 نانو هددقولبآ ندننیدلوا هس رح ههلماعمرب هقولبآ اقا
 هل وق ینطالتخاو تاسانم ٌةفاک هل | ج راخ تاحاس

 . ردپا اضتقا كما منم لب

 ابن رطیساموب.د ییدادیاهقولبآ تل رب س انا
 . ردیهلدا ۷ ما

 ارجو ًادصق هبال ی نالوا قولا - اش

 لالخا يمکح كل هقوبا هسا رووا تا 8

 لحاوسناناواهقولبآ نئافس ندا هقوابآ ےک ا 17

 . ردلاما تا ندرظ 8
 راد هب هقولبا یراهمک هرحم مانغ س ات

 . رلردا تیژرو لح یاضارتعاو تافالتخا

 د ۳8۸ 6 بح

 را نا را اب نقرا تب اسا
 < یاس و هان عقاو لالخا رب تکرح سه قوقح

 هدنقح هنیفس ندبا لالخا ییهقولپآ س ًاعباس

 هرداصم رار هاسهلوج ی هنیفس ازج نانلوا قسط

 : ريکا

 نالا هنتح هقولبا هدننالعا كب هقولبا ع انما

 - كوم هعونم رغ یایشا هنفس ر نالو هدن ام

 . زاعلوا دع شعا لالخا یبهقولبا هسیا راقیچ هلیس

 هقولآ هنیفسرب ندبا لالخا ییهقولیآ -- ًاعسات

 ذخا ندنفرط هس رح نفس قراقبج هجراخ ندنطخ

 رک هو تر نوا تو

 . رولوا صالخ ندازح هلسس نامز روم هسا

 ر یدصتو .تبشت هنلالخا كهقولبا س ارشاع

 ءدب هلیادصقم نیع .رونلوا دع ېک مقاوو مات لالخا

 لالخاو ضقنرب كلذک هنانکش یو تا کیک ندیا

 : رام
 صیلخت یارب ندر کلہ رب ت رشعیداح

 هدنقح یرلرساحتم كلعفو هننفس ندیآلالخا ییهقولبآ

 تل ا هکر دق وش .زالوا راحود هنازام ع وضوم

 نالوا عقاو هدر تادهاشم ,ینادقق كنابورشمو
 هدنتح هقولبا و یساطخ كن هلصو لود شلک اي «وهس

 امهنیناط ینعی یحیریغ ریدقتو نیبعت كلحاس نانلو

 . زامهلوا ترذعم هدناب یلالخا كنهقولبا یمم

 هدنجراخ یطخ هقوابا هنیفس رر س رشعیات

 ۔اصو هنوعام ندا روم ینطخ هقولبآ هدلاح ینیدنل و

 جارخاو لمح هعتماو اشا هلیسهطساو هریفص بک

 ولبآ طقف .رولوا شعالالخاوضق یهقولآ هسیاردا

 نانلو هدنام نانل ۲ هلا هقولبآ لوا ندننالعا كن هق

 كنهنیفس ناقیچ ندنامل روک ذم هدنجما لیمنایریوو

 یبهقولبآ یتعرزع هدلاح یفیدلوا یلکو هعونمریغ یایشا
 هیت نشه لا

 هدنراوح كنطخ هقولبا هنیفس رب -- رشعلات

 ۲۰ ت ل



 ےک ی

 لریمد ینعی ردیا هدنانالا 4 رم و وا دوخاب ۰ رلریمد

 ندتصرف رب دعاسم هسیا رلیا فقوت هدلاح ینیدلوا

 لالخا یهقولبا قرهنلوا هنا دیر ااا

 . رونلوا مکح هنکیدتآ

 اطعا هننادویق یسهنیفس روتامرا ر س رشعمیار

 قلوخد هناعل نالو هدنتحن هقولبآ هدنایلت ییدتلا

 دع هتشر رس هنلالخا كنهقولبا یسالوا شعا ما

 . ریلیدیا
 یسازح كرلندبا لالخا یهقولبآ س رشعسماخ

 ا . ردیسهدداصم و یزڅ كنسهل وجو هنفس

 كتافس نانلوا تسدرد هدنج راخیطخ هقولر۲ نفل وم

 نکل بولوا قفتم هدنفیدلوا عورشمریغ یسهرداصم

 بیقعتلابو ندا را رف هرکو ص ندکدتا لالخا یبهقولبآ

 لالخا ییهقولبا ۰ ردانثتتسم نت افس نانلوا تسدرد

  هلوجو هنیفسر نالوا هرداصم ینالوط ندنکیدتاب

 نلیدا هقولبا « یسهرداصم كنس

 هقوولءا . كنبج اص هننفس عرف ینیدلراقیح هلو كن هعتما

 رولوآزتاج هسیارولوآ تباث یتیدلوا رادربخ ندننالعا
 هرداصموطض هلبماع هسا ندهعونع یاشا هلوجو

 مانغ یسهغ اط كنەنبفس نانلوا هرداصم . رونلوا

 دع برح ریسا بولوا عبا هنا كنسهمكح هب رح
 زاعلوا

 هلتمومع یسازج كنلالخا هقولبا  رشعسداس

 ندنطخ هقولنآ هدلاح ینیدلوا رادرخ ندننالعا هق ولرآ

 قیطت هدنقح نافس فرط ندا یدصت هرو

 قبجا هدنحمرات ییالعا كنهقولبا هتیفس رب . روتلوا

 هدنرقت هلحاس نانلوا هقولبآ هدلاح ینیدنلو هدزکد

 همزال تاغلت ندنفرط روزاورق یعهدبا فداصت

 هرتلکنا ت تا دابقنا هسیا روئوا ارجا
 رومامهنطخ هقولبآ یرلهمکحم مانغ هرم لود رئاسو

 یمسر غیلس رب ییافلس نادلق ارحا ندنفرطراروزاورق

 . رلردنا مکح یارحا هلا دع

 ۰ ردمزال

 ٠ نوجما نامه

1 
E 
 د ۶

 ولبآ بول و هد زکد هدنخم رام یلالعا كن هقولبآ

 لح هوبآ رلهنفس نابمهلوا رادربخ ندنعضو كنق

Eراردروذعم هيا راردبآ یدصت  . 

 0 نانلو زادنا رکنل هدرلناعل نلیدا هقولبآ

 . روللوا اطعا لهمر نوجا یحورخ کاش ام رس

 . رونلق نج ندنفرط یلادناموق اخ ود لهم

 هاتخ .ردا ۳ هق ولبآ بقاعتم نس احا كي افللس

 رابخا هرف رب هلبا یمسر ةمانابرب هدر ید
 ِ ۱ و

 ؛ا مای و = یسهقولبآ هراق ايو هقولبآ یر

 هرتدکنا هقولبا نالوا روپشمو فورعم هدخرات

 مسنافو كنا قوفت نما هبندزوآ رک د كنود

 کی دلیا ذاضخنا نوجما كلا وعو رک یتراجت

 نسارجا كنویلوات لباقم هناکرحو ریادن

 : هدنش رات ۱۸۰ هکهلوش . ردهقولبا رب ییدتبا
 ا هقولبآ نمظعا ےسق كنلحاوسهسنا رف یتموکح هرتاکنا

 انسان ود هتکنا نوبل وات 9 یدولبا نالعا یغیدلآ

 يدنک ندنفیدالوا كلام ههبرح ةوقر كج هديا هلن اقم
 ازاکنا و ۰ یتفح هل وا کاح هزکد ندەراق » هج رعت

 دوا هسیا رارتسیا كنا دس یطیحم رحم ههسنارف

 لنول وان .یددللا ناب « یتفجهایق یبهراق هرازباکنا
 ات ن رشت ۲۱ ییدلیا رادصا ندنیلرب تقو وا

 ودصقم وا هتشیا همان ما روپشم لخراا ۰

 ما و نویلوا . ىدا نوجما یمراقیچ هلعف ندهوق
 تموم كنهندمتم ماوقا «یتموکح هرتلکنا الوا هدهمان
 فلاخم هنبدعاوق لود قوقح ییدلبا كسم و لوبق
 ال هتشحو هلوا داودا « یتغیدنلو ۱۳ یر ۳

 :E < ینکیدلیا رابتخا هنانکشقوقح *لماعمر
 ۲ كحالس ییدتا e متن

 : هب رحم نناوق یدنک «كملبا ادتعاو هلن اقم هلبا

 ۱ هرادا هنملع یدک هب یرسادت نالوا لم اعتم

 کليا نايا ینغیدناوب ندنسهلج هبعبط قوقح

 ما



 قاطرب قردلوا للاب هام هدنیلع هرکنا اکو
 یرهحیلشاب ران و هکردشملوا ناسرد یذاخما رب

 هقوارا یرلهطا هرتاکنا (۱) :

 ترذج هلبا یر هلا هرتاکنا (۲) ۰ ردشفلآ

 ندنسهعش بس هرز SD ردشالوا منم یک هر (

TSةه  

 .: لدا ندەسا 0

 هدتفصو تعنص ه « نوسلوا هسرولوا مکه ی ۱

 ك رک كد دنک كن هسنارف درک نرس هسر و

 هدکل ام یهدنسالسا و لاغشا ت كش راودرا یراق

 برخ رسا هدف هما روت رک
 ندنسهعش هرتکنا (6) .ردکجهلدا ارخآ ي#

 .هب زا لاومآ زدزام نانو یاس كار
 هرداصم و طض نوسلوا هسا رولوا سنج كا

 ر وک یاراجم كنسهعتما ركنا (۵) .ردقح

 كنم رلهرمعتسم ای و نالوا لام تاسف و تک ۷

 طض هعتما ن اقدح ندنرلهق راف زیاکنا و ناک ندن

 ندب سوط لک عز . ردکچم نا درز
 دوخاب «نلک ندننآ رمعتسم ك رکو ندهرتاکنا هی رغ ۱

 ام ارکوس نع اک یا تان هل
 چیه یر چیه 9 9 ند ا نانلو هدنران اه هروک ذم

 كيهمان ما ونشا (۷) ۰ ردکچ هيلدا لوق هن ل ۰

 ژورو زر ها نرو
 هکردکج هلیدبا غیبت هم رلقفتم رکیدو « هنیرازا دیگ

  زسنلادع ثادسه رحم نينا وق هرتلکنا یسهعس هدكرلن

J ۱هحرده كرلهدامو .رلردررضتم ندنتشحو . ندنک  

 هحاضتاو دارا یش درا فو رک هتیاقت لوس
 هل ماقتنا ضرغر هدنپلع هرتلکنا . ردقو

 همانما وت . ردشملا هملق ندفرط نولوا تالاب

 , ردععا" لا رگ مع كب 09 |

 : هکروسد هدنځ راب رەس ریش خ رومو ۳ 1

 دک رو كول وا نویسایس ضو هذایوروآ ۶
 هدیقاط رب . رلیدروک یتلماک دوخرب حین :

 یتکر حو «مومع طقف . رلیدلو یسایس کز

 گرتشم قیرط كما وفا نوش زدق هتقو وا « یرب
 قر4۲ هنراصحا و اما یرلزکد نالوا

 یک كما منم یی رحم ترا ولرو ره هن رانمشد
 ادتعآ تسد محاللس یرکد ۰ ندا زارا ترابحر

 هرم دس قرهلآ هبالثسا تح هشاب ندشاب یباپوروا
 هنا راکت وطس مع رب یک كما هلباقم هللا رب دیس
 مازلا هدنهلع یرکیدکب كعوق ییا نا زارا
 تىل اعفرب بسانتم هللا هد اعلا قوف برح ر ی راکدتا

 هکهدننشان ةرظنم رب . یدهلا رفت هللا هداملاقراخ

 « لاح یرارکت e کلب قوتسم ا لثم هدیضام

 داف زا ناک رظ یر كز یا كرا ۰
 شلدا عضو هرابتعا بابرا هاکشیپ « شالوا ضرع

 « . یدا

 رس اقح .یدالاق هدهنمو < هدززکس و لاح

 دوتا رونه اا ارم هاا تا کت
 ثكنفرط « هرتاکنا هد ۷

 یتراجت هللا یبس هیعنم ریبادت یغیدلوا شعا ذاخا

 . ۍدا شمهلدا

 دوج هنراتخا قیرط ر هقشا ندنف دل وا را دهتکس

 هنص وصخ كمهلیا لیست ییهموم ترا . یدلوا

 تراجت لسکت هکءلا طرشرب هلوا طقف یدرو رارق
 راذکجرخهندنک ۰ کمک ندنتکلع یدنک ی رحم

 یتموکح هرتلکنا نوجا كلو « كردیا روبحم کلا

 یهبآ تاررقم هدنخرات ۱۸۰۷ یا سرش ۱

 : یدلیا مضو هقیبطت عقومو ذاحا

 تک او و رع اغا نر ندا راد ورا
 كنهرتاکنا كرك هنر اجت انس نانلو هدنتسات

  هرک قرلوا RS هنن رلن اھل AS و کو

 كمتر هعتما كرو یمراقج ام كرک ۰ لس

 یلعسو بوشانب هنغار وط را هرک رب نوا
 یر درک لاح شب یرکی هدزو قرلوا

 هر ییدهتسیا ندهرتلکنا هرکوص ندکدلبا هدآت
 شمشات هر ندنرلن اهل هزاکنا طاق ردفا



 ادم شلرپو ندنفرط یترومأم هنارفو « نایلوا
 هرداتصمو طض هنیفس یه نالوا رئاح یتسهمانندامش

 هنتسهدیدح تاذضتم و كيهرتاکنا . ردقح هل وا

 نرشت ۱۷ , یک یسهلاقمو باوج نول ولن

 تا ییدلبا وا دنا ندالیم هلیخ راب ۷ فا

 E یدل واف اھا 1 رسادن هدهمان

 هرتلکنا دوخایو < شیک نیت ست ام كنسهس رح

 نیا دوخایو ا ,تحایس هت ندنرلناهل

 لاح ردهنیفس رب رنالوا شعا هد أت مسد رب هم نک

 ندتظوق ییدتسا" نیم تاعا «جارخا ندنتیبات

 یجرب ) ردشهلوا دع لام رانا « شلدا مورح

 یچنکیا ) ريلیدیا هرداصمو طبض راك و . ( هدام

E 

 ندیا هدجنرو قبضت هجردوب یهر تراجت
 یدیا لکد یالوق مبطلاب قیبط هدرب یه كناررقم
 هفنل اس اه . نا :تح ه یرغوط ندیغوط «نول وات

 قفوم هارجا یهروک ذم تاررقم هدکلام ناناوب

 لکد هلوا هدنکلاع كن راقفتم طقف . یدروبل وا

 لکشت مماط مناط یرلاس ام وقى اغ هدفرطره . یدیا

 رار وقار زسمکح
 تدحوضغ هدایز كب ندرللاح و نوبل وات

 قسهبعنم سان تا ول وات كردیا

 ۰ ید

 یکیدلیاثارا هب هلخاد عییانص هنر احم . یدا روب دما

 شلوا رازب كب هدل اها ینالوط ندنممظع زا

 هد یسهقولبآ هراق هلط وقس ك ( نولوا ) . یدیا

 تراجم هسنارف هدیاتخ طقف . یدلبا كاردا یتسهماخ

 هکن وخ . یدلوا بحوم یهمهم باصم هدنعیانصو

 ندهعاام دوبق ه رح تراجت هلعفر كن هقولبا یلالب و

 كن هعتما ندجراخ ههسنارف هرب ندرب قرهلوا صالخ

 قوجر نت صیقن هداعلاقوف یرلت اف یو

 . یدلوا یداب هنسالفا كرل هاخعباتصو هناشراج

 . یدلاق زشیاهلمع كس ۱۱ هدهشراف ید

 هقولبا — Blockade 7006۲ یراق اخ هقولبآ

 راخ قرهلآ هتل ۲ هقولنآ هدننامز هن زامیراغاخ

 وصحو لاخدا هعتماو هحلسا ناناوا مطتیعالتخا
 هرو ینطخ هق ولا نوجا جارخا ی رل هبلخا و

 زد اک نالوا

 اب نیلا ك رک هقولبا هرزوا ینیداوا مولعم

 .رتروسص كمریک هلخاد ندا[ گر « قمقح

 هوصخو هدهسروناوا ضقنو لالخا هدهلیسیکیآه
 : زرلسهدا دادعت دعاوق ضعب انثتسم

 ۳25 نام هدنشیسأ نح تتهقولبا ا

 ا )هیفس راب كود رب کناره نالوا شلاق
 دقج هجراخ بوراب ینطخ هقولبا قرهلوا زسهلوج

 , سەللا جاتنا یتسهجنج هقولبآ ضقن هدلاح
 ولعم كننادوبق هنینسوقرهلوا ز زسهل وچ س

 او شمیک هناملر نانل و هدنتح هقولبآ قرهلوا

 ) هلبسهصوصم تصخر كاد نالو نادناموق
 را THAN یتطخ .هقولبا كنهنيفس نالوا سمرک

 ا ا صق یهتولبآ یسامقج
 سهلوج ةفاک لوا ندشننالعا كن هقولبا --۳

 وا شلاق هدنخاد نامل رار هلسیسأتو سلآ

 الا ضق ,جراخ هلبرجورخ كنهبرا-ج نئافس
 8 بست كنهقولبآ هنيفس نکل ؛زلوا لصاح یسهحنج

 5 ها شنل لوفشم ملا قلا هلوح هزکوض
 1ا اا .الماک نمر وکم

 مرا برح «لودقوقح س یخ رات مق

 تلا نوا . ردلکد مدق ردق وا رلهقولبآ یرح

 ِ کما مه و ثادحا هقولب | یرح لواند رصع

 ۰ وواهکنوج یدا زسن کما الوا : یدبا زسهدن اف مه

 ا كچ وک یرایکبرح نانلوم هدنرللا كرلتموکح
 ؛ .یدا قو رلبوط یللزبم نوزوا هدرلک و ویدیا

 اج ندزکد هلا نمشد هکنوج + یدا زسهدیاف

 هحتسا هللا رلریبدن قفاوماهدو رتومامد كا منم
 طسونو رق یح « هدال وا نو رق ۳ یدا ریلس هنل وا



  یدنا "لکد دوجوم ونه یوهتمو روس لو ۲
 دع مصاخو براغ اعتاد نالوا او : 1
 قاب" یر نوچا كسك یتالتانو تارا « قمرق ی زاجم. كنمشد اخ و م یدیا رو |
 هنسهعن كتلود رب نالوا قفتم ؟ ریلی هلوا مو ۲

 کرونا لک وشودریب درب كح هدیآ منم ۱

 . نیسلس هلوا دوجوم یروصت هقولبا هدنامزر لش

 یهقولبآ رلتلود براح هدرصع یجنتلا نوا ۳

 كنشد هقولبا نوجما ران ٠ . رایدالشاب هکتشو"

 یرلتبسانمو تراجت ولردره هللا رلتلود فرطإ

 نالوا برای اانا یا یمرد
 كذب ران امل لحاس (ردنالف)هدنخم رات ۱ ۵۸ عرلیلادنالل و
 و طقف ؛ رلیدتبا نالعا ی رلقدل ۲ هب هقولبآ ۱ ۱

 . رلیدنتلی چیه هفعوق یک هنفا رطا كرات

 ناسی ٤ هقولبآ و نر یرابتعاو یضرف فرص ۱

 ۱۰۲۲ سوتسغآ ۹:۱۲ سوتسغآ ۷ 6

 ۲5 و رلیدلروس لر ۱۱۲ ترام ۲ ۲

 هلا نامرف نالوا رداص هدنخ را ۱۱۳۰ نا الا

 . [۱ ] یدل وا دی

 هدنرلخ را ۱۱۲۲ و ۵ نرو 1

 نانو هدرلهمطق فلتخم هلا یرللحاس اار گو
 .یدهلا مالعا وناس یتفی دل ۲ هب هقولب | ین اک لا متسم»هزت

 ۱۱ و ۱۰۷۲ ناسب ۱ 4 هدهنهلع هسنارف لذ الآ

 نکن نزار یربب دن یمع هدنرلخم راب ۱۷۳ 2 ۳

 ی ران امل زیکرو هدنخ را ۱۰۱۳ هدقاود انا ۷

 . یدهللا نالعا یفیدل۲ ۳ فا

 هدرهدهاعم ضعب نالوا شلدا دقع ی ۳

 لنا كنملف : هک وش یدنباط ايرو رشعیقیقح كف وب

 وا کنوج .ردهقشو رب روهشم نامرف و 7

 ۰ روندیا اوتحا طارش هقول یکه د تق

 . یدآ ریلی هل روا هسنلوت هدهرن نئافس نالوا, 1

 ندران امل ایو ییسمریک هرلناعل زکلای كنئافسو قلا

N E 

 VEO Y3 شک و چ وسا

 < یسهدام ىج ۷ كنهدهاعم ناناوا دقع هدنخم رات

 ۱۱۷ لوا نوناک ۱ هدننب كنملف هلا ی اا اک

 هدناب و یسهدام یجم ٤ كلهدهاعم نالسای هدنخ رات

 . رد. رص

 نالوا قاود یرح کیا لئوق ها كتقو < هم

 ۱۱۸۹ سوتسغآ ۲۲ هدننی یرلتل ودكنماف هل | هرتلکن

 نوت هدنسهمان دهع OES نالوا شلدا دقعهدنخ راب

 یا نلیردن وک هرات ودفرطس « یرللحاس هسنارف

 یخ دلوا شل ۲ هب هقولبآ رب قصود دش « هلن | غسل رپ

 2 یمهدام یجنجوآ كن هماندهع .یدناوا اعدا وناس

 قرهملوا طقاس نرلمع ماکحاوو . ددهمربدسک كيو

 و نوت ظقف .یدنلوا ارجا ًاماع هکیدشا ماود برح

 باجما یرلوقروقو یراتباکش كرافرطس راریپدت
 . ىدا توعءدو

 لع د هوانا نود غ وضو قوت زا

 هک ادس او لا ردا ینمورل قوا تیاعرهن دعا وقتیاقحو
 ا ی یی کشش نوا هکر ءا او یدالساب

Sakات ی و  SISOیشیدنل 1 هب هق 1  

 قادحاهدنروصرب قبقح كرلت اعل نانلوا نالعاو مالعا

 كنال۲ ه هقولبآ یرل داش وقت نعل یرااعلوا هطاحاو

 هدنحاقر كرهماندهع» تح . یدلدا دع ندنراطرش

 كرلةنبفس نالوا یضتقم نوجا كا هقولبآ یناعل ر

 : یدلدنک یرلبا ردق هکغآ ست یددع

 در اندهع وا ییاکرحو تالماعم كراتلود یا

 . یدعا نابرح هروک هنماکعا

 قداص هن راهنعنع قتسا هنن هرتلکنا هد۱۷ ۵٩ هدنمايا

 . یدلاق

 حلص تراجت و - ندنکیدهتسیا كا منم ندنراجم

 رصحنمو ص وضخ نوا نارق زکلاب هدتامز

 یر لت اهل هسنا رف نوت هل | غیاب رب هداس ندکی ط یدا

 یسه راح هنس ید

 یراللادنالوه هدننب Tj n rm هللا هسنارف

 یرلروزاورق .یدتا نالعاو مالعا نفی ههولبآ



 0 هر -

 . یددللا هرداصمو طبض یرایک ادناللوه قوچرب

 ینتکرح و كنهرتاکنا یسیموع سلجم ادناللوه
 طض هرتلکنا هن رزوا كيوب .رلیدتسا وتسن ور هل دش

 قحر هداعا و طقف . یددلبا هداعا یرلیک نانلوا

 انثتسم قرهلوا ندنلسق ناسحاوفطا «لکد هدنن ر وص

 نالعا « امدعب یموکعهرتلکناو «یدلبیقرهلو اریبدنرب

 یدصت هتکر ح كجهدبا ضقن یهقولبا نالوا شلدیا
 خش رص نکجەدا هرداصمو طض ین یک سه ندا

 . یدهلا نالعا قرلوا

 واكنتموکح یئول یجنتلا نوا هدن را ۷۰

 ییدتیا لذه ریل اشسا نالوا شتا لالتخاو مابقتقو

 ناو هرناکنا:نوجما اکرم اعا «یالوط :ندتنواعم
 هقولبا و .یدتنا نالعا هقولبا رب کی هنهلع هسنارف

 هقولبا شلوروق هدنرزوا دغاک ینعی یرابتعاو یضرف

 یک احیسهمکح هب رح هرتلکنا .یدآ

 ین رلن اه نوت كنانایساو هسنارف » : هکید | رود

 نره شیطنت را انار قوس, کک مک
 تمالعو تلالد ر هنفلن اطلسرلزکد كن هرتلکنا قحو)

 ایات رپ اوس ۰ (راد شا کیت دیا | عدا اعاد هرزواقلوا

 ندنعض ومو. مقوم نالوا یسهبهوم ر هتكلمو كهللا

 دم شمهلدشیاو « .ردزناح ننقحكع | هدافتسا

 ىن رم لا قانا نوجمآ قمربق یلامعدموا ؛كرلتلودیرحم

 یجنکیآ

 یا وا ۸ یابد ماد هقراااد انىرتاق
 هدنخ رات ESTEE نمک افق

 اس س اراق . یدریدتنا نالعا یتسهماناس دوپشم

 تیاعرو تمرح هنغلفرطس كنغاجنس هبسور هللا همان

 رارق هكا لامعتسا توق و ربح نوجا كمردتا

 یجدرد كن هم اتناس . یدا رو دا مالعا ینکیدر و

 . یدیا شلزاب هل وش یسهرقق

 وب نوما كلهلیاص شفلآ هیهقولبآ ناي رب
 رب دن و بورت ی هدا ذاا كتلود ندا ضرعت هامل

 ەدكتسەئس ۷ ۸ ۰

 یسهجدوطارعآ هیسور . یدتنا باجا

۱۲۷ ۷۸ ۰ 

 ما ون ۰ یدتا صا نسهرداصم و طض ككا

 < ۰. زردلاملوا لت هل رظن شلقارب چآ

 دولبا دیدج یتسهمان دهع قلفرطیب حلسم هدنخشرات

 كنب راک برح ناروط قرەلوا نیقایهشری ر « هلا
 62 رب راکشا هدکمرک هناعلوا هلبا یدیدمو ریا

 ردیالوا دوحوم

 ۳ نالوا یطقو قیا ردتو هتنیا
 ا زالعاومالعا هما میلبترب .هداسز کل ای؛نالسای هدنرزوا

 رجا هایسمشالوطهدزکد كروزاوورق اقر و«نانل وا

 ۱ هدلود هقراعاد . روید در یرهقولءا نانلوا

 )هماننایو . یدتنارشن همانناس ریه و هدنارب زح ۸

 درا رات سوتسغا ۱ و زوم ٩۰ هنیرزوا یباسا

 هدننی یرلاود هقرایاد « ي وسا ۰ هیسور
 د قلفرطب علسم هتشيا ۰. یدنلوا یمعاعت رلمان
 ؛ یدتبا سست هلهجو و هدنخم رات ۱۷۹۰ قاغا
 . رلیدنالغاب هتاناس وا یک | كن رلتلود ایوروا و

 روص وا هللا یسهمانناس هیسور كنهقولپآ
 هدننب هیسور هللا هسنارفهرکوص ییرعتنانلوا دیدحت

 زتلحس هللا هبسور هدنخ رات ۱۷۸۷ یناث نواک ۱

 زانل وا دقع هدنخ رات ۱۷۸۷ ینا نواک ۱۷ هدننب

 . یدنل وا SS اتع هدر همای دهع

 لود هرتلکنا تقو یغنید وق لالتخا هسنارف

 فرط نوش نالوا كح هدږک هتنرب ندنرلن اهل هسنا رف

 ًّ یدا 9 هب هقولبآ یتلحاس هسنارف نوت هدتقبقح

 روید تب نالوا لیکو شاب هدهرتلکنا تقو وا

 زا دع یک شما ترابع ندناعلربكت*ندرهشرب زکلا

 ؛شعلآ 4 هقولبآ ندهرق «ندزکد د نامل او رهشو و

 تکرح و كن هرتلکنا هدنجحما راتلود یرح

 ,یدلوا هقداعاد ندادر الوا هنشا زکلاب یتساعداو

 احتاا ه هقر اعاد هدیابو هد اود < وسا نکس

 ۷۹٤ ترام ۷ قردلوا هدکل رب رکن 1 و یدتا



 ۳۱۱ سس
 هبسور هنرزوا یرلوتسنور كتلود یی »ِ#

 وو یدلا قاحتلا هرلنآ هدیراتلود هیسورپو |
 ۱۸۰۰ لوآ نواک ۱۸ و ۱۱ ندشرط 8

 اضما یسهماندقع قلفرطیب حلسمرب یکی هدنرل رات

 یجنجوآ « یر ندنماکحا كنهماندقع و . یدناوا|

 رثّومو قیقح كنهقولبا یک ینیدلوا هدا ۰ سو 2

 دلرلظراعم یلود هرتاکنا .یدیا زودآ لا 8
 ذاا راربد لاحرد نوجا یمزو یقافا یی و

 نسا ودهقراعاد «یدنوطه وط ی(غاهنوق) .یدو# ۱

 .(۱۸۰۳۲ نان ۱ طبض |

 ۱۸۱۰ نار زح۱۷ هلاهسور قلودهرتاکن اتیاهن 1

 كن راتلود لامش هدهماندهعر کیدتبا دقع هد رات

 .یدنوروکر ادف رط هناساساو یدایم یرلکدتا لوبقا

 هعاقنا ین دب دهنورتٍومهدنکو ا «تكن عرب هرتلکنا هد همان دهعوا |

2 
5 

E 

 ییکح هبم هل دنا تا شعل ۲۵ هقولبآ هق.د الوب توقر ردتقم

 قفتم هدننب یراتلودلامش .توقو زکلای .ردشی طا
 هدهج ردیناک هت رب ر ونا روطهدنک و ا ناملهرزوا ینیدلوآ|
 شم. هدنیلعیج وا تراس و

 (دوخاپ)هنرب قطع فرح (و) «شمهلبآ فیلکت تالید#
 (دوخاب) هللا (و) .ردشعآ بلط یتسهماقا كنس

 هرابعمقاولاق .روسراچ هزوک قرف یکهدننی یرلهگ
 هسیا رولوا كحءلدیا لیدع هلهجو ینیدنل وا فلکت

 دل راک نوجما قلوا شل ۲۵ هقولبآ حرم هدن رظن هرتلکنا

 .قحه الوامزالو طرش اقلطمیرلامر وطهدن رکوا ناما

 توی نالیباب هلبا یامشالوط تانیرایک برح ی
 یروبج هدنمکح عبو قیقح نوجا رافرطبب ید
 . قحەلوا شلدا دع

 دع حي هقولبا هدننتم كن سهماندهع ۰

 یدوحو هجرار كطرش کیا نوجا كملس هنلوا

 برخ هدنکوا كناعل نالوا هقولبآ : یدا مزال

 نبقأب هدهجرد یفاک هنر رب رلیک وو قمروط یرلیک

 یارجا كطرش ییآ وب هکهدنروص وا ۰ ققوب

 راکشا پا هدنما كرك هال هدنلاح

 كنب رایک برح هدلاحوش . نوساوا دوجوم هکلهترب
 یناعل رب هایش رط یتلناصروق « هلیسمشالود هدف رطا
 یتموکح هرتلکنا . ىدا شمالدا لوبق كعا هق ولیآ

 ناک هنر رو ناروط هدنکوا ناق » : یهدنتمو

 ند (ناروط) یهدنسهرابع « نانلو نقاب هدهجرد
 ینواو هقطاع ندا هدافا یتسانعم مج و ق کک ی
 كنا لادا هلفرح دوخاب نیلیا تلالد هتساتعم لصف
 ىجا ؛فیلکترت لتعنصه .یدلوا شلو هدنفلکت

 ردقوا ور كنهدام هلی وا لادا هللافرحرب کید

 رول وا ااا یدصقمكنتلود هرتلکن ا هکر ودا ریغت

 كناملرب یرلیکبرحهروک هتروصوب - هکنوچ .یدیا
CEEقرهللو نقاب هنر ر دوخاب هدهسروط  

 حسی هتولبآ هدوک هقش ییاه هدهشالوط هدزکد

 . قحهلوا

 اقا شدیم تیام نوت دوم هرکتا
 Î یر ابتعا اس هم دم ی ماود رلاغوغ

 هدنخشرات ۱۸۰۳ ناریزح ۱۳ . یدشا تعجارم

rیدتانالعا ینغیدلآ ۵ هقول,آ ین رلیصنم كت رم . 

LED CANE ARTE 

 ۱۸ TNA E ارحآ هدیدق

 ین ران اهلزمنارف نالو ف لاش د هدنخ رات

ETسا ها  

 رارق سلحر هدنخ را ۱۸۰۰ سیام ۱۰ كاذک

 «یرلناعل نوس كن هسنارف هدو هکیدنل وا رشت یس همانا

 Es SE بلاک لس تموم

 مالعا یغیدلوا شمل EN ا ۲ لپ

 ری دن ول نالوا هالاطو نسقح ردقو . یدا رولیدا

 لثلاب هل اقم قرهلوا یرورض ی ( نویلوان ) یجرب
 رادصا ندنیلرب ك ( نویلوا ) . یدروس هلو

 همان هدارا یل رات ۱۸۰ ینا نرشت ۱ کیدا

 باوج هتم صا لاب سیام ۱۰ ك.هرتلکنا |
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 . یدلوا

 7 ) هقولبآ یرب
 . یدقنح

 كنبرلهطا اسار یسهدام یجنرب كنهمانهدارا ون

 : ردا نالعاو مالعا ینفیدنا 1 هب هقولبآ

  Feیعببط كدهدام یحنرب هسا یراهدام تحه 

 ك( نولو ) .رلیا ناسو دیق یاکحا نالوا ندنرا

 یعیبط كب هقولبا یرب و ییدهللا نالعا و ثادحا

 طقف . یدلوا هقولبا ر . یرابتعاو یضرف هکردیمدیو

 ت کک هجدص اهد ندنتم وکج ةا نوبل وا

 هق ولب ۲ رب حي و قیقح ارهاظ ه هقولبا و كرديا

 باسا كنهمای هدارا

 كن هقولبا ىر

 ناو اک امرنا یدصقمو تس نما

 ةاب اقم یلالماعم کیدتا لامعتسا و داجما هدنسیرح

 اع ندکملا قسطن هب هرتلکنا

 یدتیا ناب .
 ندنقیبطت كنقح مفد هجي کیدتیا باجا ا

 یشراف رتا نویلوات . ردلالوا ت

 عطا قح و زکلاب هدهقولآ ییدتا تو

 . یدها لامعتسا یک ف گردا افتکا

 ۰ یدهمنتلت کمر و یسوس

 نکیآ ردیا دادعت و نا یسهجوم

 مس

 هحقجا یخغیدلوا ترابع

 اما

 | هلبا ی

 | زنا

 یرفسو ریستدوعهرلیک ف رطب نالوا شمقیچندن را
 یرلنکو و ققاب هل رظن شا ضقن یهقولبآ هدنساتنا

 3رادمکع سه را . یدههتتیآ تكمهلا هرداصم

 | یریا ینقح یمابق هرلیک ينجا ی رانا یدنک
 یتجحا نالک ناو امت و ندرت روو

 Spa یرامریک هن رظاغل نناتف هت راک

 زر و . یدلا منم ا

 سلجم رب یکی یتسهمان هدارا نیلرب یتموکح هرتهکنا
 . یدالشراق هل همای صا

 هسنارف هحنجوم همانرا قو نالیدیا رادصا هدنسیات

 بقعل قحو مند قح ی )تام ن وس كعب ولس للا
e ۳5 5 = "  

 ی" د

 ,یدال |نالعا ومالعا نفیدنا ۲4 هقولبآ هرزواكلدب اى وطن ۱ نالوا دوپشم هدخ راب al | همان هدارا و

 ۱ هب | دم یل وصا ) تعحاس هب هدام وب

 س

 نانلوا رادصا ەد ۱۸۰ ۹ ر ۱

 ۳ هسنارف زکلایهقولبآ لا یسهمان ر

E۱: یر هلاق رسم هنعقا و« «هتب رات اه هنس  

 ۱ هرات اعلوهرلحاس نوت ینیدلوا دورط» كنغاحنسهرتلکنا

 ۱ هکیدا روند هدنرلتتم كرهمانرارقوت .یدلدیالیمشت

 . ندنفرط یسهرحم یاوق هرتلکنا « رلعقومو رلت امو «

 راع یک شعلآ هلا هقولبآ رب دیدش و قیقح
 . ¢ ردمبات هن ادب دم نافسرسو

 سلجت < وا |

 هدا نرش ۱

 م € هرتلکنا هلا را ق و وا ودا

 ىدا و یضرف ٤ ی هقولبآ 2در 9و۲ ےک

 . یدا رودا ارحاو لوق هفحا ندقحا یهقولیآ

 ثادق دندش هدتسوت الراب هرتلکنا رییارب و طقف

 ۰ رارق روک ذم نلقنارق درول . یدارغوا هناضارتعاو

  یفیدلوا زیاغم هلام قوقحو هیساسا نوناق 2 رلهمای

 ٤ , یدال وس

 ا نالوا: شعا مع هنولناقم لبا ثم هنن ههل اقم
 وا نوناک ۷۷ با تا هدنکلسم و نویلوا
 با وجه همانهداران , یی ییدتارادصا ل ا را ۷
 ؟ندز کد ی رله اات ر هجنبج وم همانهدا زا وب .یدر

 یا تسمو رکنا < یدیا رول ۲ ههقولبا ندهرقو

 قبجا یک ره نکا هرلارو ايو . ناق ندن رلن ام

 رولوا سنجه ۰ (۲هدام) قحهناوا هرداصم هد کد

 کرب نوسلواهسیا

 ردیک ۵ هرتلکنا دوخای رولوا | عیب ان هبهنیاع+ هو شتفندنف |

 دع یسهنیفس زیلکنا ا هنتسم وق یک وا | هسا

 ۱ كن همان هداراون نوویا و ان هکردق وش .(۱ هدام)كج هلب دبا

 3 رطیرل هننغس زملکنا هلیساضر یدنک. ی

 ۲ یوناق ربازح یوناق یرح : هدنسهدام ی درد

 لوبق ندنفرط یموکح هرتاکنا لیثعو ریظنت
 ر لقح یشراف هرمآدب هحرابراب نانلوا قسطو

 ۱۵ هرتلکنآ او نالوا یثرب هقشب ندلتلاب "هل اقم

 . قیلطت ۳9و نالدردلص ی رقاحنس یدنک
 ۱ ی زاو ندقعوا

 ندا

 , ید رودیا ناس ين



 هب هقول:آ یرب ییدتا داكا و تادخا 2 (نوبل و ان)

 . رلیدتآ قاحتلاو كلارتشا هقراع اد هلأ هیسو ر الوا

 یساغود زلکنا یکارتشا كنتموکح هقراعاد نکل

 برح هدنلولیا ۱۸۰۷ كن رپش غاهنوق ندشفرط
 ت قدّسا باعا نیس وک هوط كرهلدا نالعا

 كن روطارعا هبسور شک و كور هرتکنا

 هکیددل|توعد ی رف هجردوا یدتک هنحوک ردقوا ۱

 نیرشت ۲۰ كرهدبا نالعا یدعاوق قلفرطم حلسم

 كارتشا ه هقولبا یر هدوا هدنشرات ۱۸۰۷ لوا

 ۲ یدرلبا قاحتلاو

 یادنک یا ری ا دن ییدلبا داحما كدهرتلکنا

 یرلیکوب .یدلوا یدعابت كنم رلیک فرطب ندنرلت اه
 شا تالغا نوجا كلسهدا کک هترلناع هس

 هسنا رفادنالل وه زکل اب ندا رکو ص یی هقولبآ یم ومع ینیدلوا

 یددلبا رصقورصح هنیران اهل ایلاتبا یلامشو ییاکلمتسم

 رار هلکنو . ( یسهساتما ۱۸۰۹ لولبا ۲۹ )

 هدیرلتل ود وسا هللا ایرتسوا هنرپبدت هقولبا یرب

 . ریدهلا تقفاوم هد ۹

 راب راحت هنن رل هت یدنک یو تاملوکخ اتما

 يدنا منم ی رثم هل | تاج ندنر اجم ولردره هلا

 نیم أت امناد ینغلھاوخریخ كناقبسا نویلوبان یجترپ

 | هلا یرایکیدنک رلیلاقرمآ هلتهج ییدهتسیا كا

 یخسفكنرهمانهدارا نالیمو نیلرب هدنقح یرلهلوج

 قاب ۸ ۳ یرلقدلوا قفوم کا لاصحتسا

 ۲۰۳ هتل مرا وا هنس رتهدموکخ هر 9 8

 ہد راقوت ین راک ات ما هنن هدنګ را ۱۸۱۲ نار رح

 .یددلبا انثتسا ندنماکحا یر ةا سا شل نک یک ذ

 چوسا هللا هيسور یناکیرحت كنتموکح هرتلکنا

 یرب هد ۱۸۱۳ یل هيسورو هد ۱۸۱۲ یراتلود

 2 (نویلوان) .یدلوا قفو» هفمرتآ ندنسهلج هق ولبآ

 کیا هب هق ولی[ یر یسشود هد ۶

 , یدررف
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 تک اسنوتسب رتاد ه هقولبا یراهماندهع ۰

 یطاعت هدننس رلتلود هدرصع ىج ز وقط نوا . یدلاق

 هدنمسق ر . رلسهل را هفنص ییا راهماندهع ناثلوا

 قح بیقعت زکلای قرهلوا در ینقح عفد هدراهقولبآ

 ار اد یک ییا له هدف کید ردم والو

 هعفادمولوق هدرصعو كن هسنا رف .ردشعلوا راکناو

 هق ولآ : ردا اوتحا ییهدعاق کیا وشد ییددلبا

 الوانوجما كيلسهلوا لوبقمو حيحح یشراق هرلفرطب

 ؛ردلالوا قبقح ۳ ؛ لهلدبا رابخاو نالعا هرات ۱

 قرهلا قیاس و لب ی ها قاود هرتلکنا

 یلوصا هقولبآ یرابتعاو یخرف ردق هنسهنس ۰

 یاموکح ات سا .یدتا ماود هدکمهل قسطنو لوق

 . ردشمهلا مازنلا یفرط تیقبقح هدرل هقولبآ

 ضم نوجا لود هيرب قوقح یسهرام مرق

 ۲۸ هسنارف هلا هرتکنا

 هدهمانناس رب یرلکدتنا رشن هدنګ را ۱۸ ۵ 6 ترام

 ۰ ردشاوا هلئسو هنانقرت

 فاک كح هدبا لع رو 2 یی همشاس هنس رالح اس نمشد

 نالوا قبقح هل ر وضح تن هب رخ یا وق هدهحرد

 هرلف رطس هقداهلوا ید ص کا صقن یرل هقووار آ ويا

 ê رلب دلا نالعا ۶ قتفح هملنق وط

 ۱ ۸ ناسس ۱۹ فقاعتم ییسهرغل وق سراب

 یجم ۶  كیهمانا

 2تا

 سس روهشم نالوا رشن هدنخ رات

 : هکروشد زر یو

 رجزومنمآ ییامشانب هنلحاس نشد نمی قیح نوچا
 . ردیلادا هماداو ارجا هللا توقر یناک تاح هد ا

 انثتسمیسهدحتم تاموکح یلامش یاشآ هبهمانناس ون

 . یدنلوا كارتشا ندنفرط رلتلود هلج قردلوا

 زکلاب هدحتم لود هدنماکنه یسه راح یقارتفا

 نا لاک رلي راس های یسهقولبآا ناصروق ر

 هدنفلنوزوا هرتمولبک ۳۰۰۰ یواخ نئصنم هو

 . رلیدهل | نالعا ی راقدل [ هب هقول یرالحاس نانلو

 يرحم نانو هدلا تقو یمنیدالشاب همصاخم هک ول اح



 ی ھ2

 هرلن و «یدبا ترابع ندنسیک برح ٤٥ یبوط توق
 مس رام هدردق یللا شل وا هم قوج 1

 نامز رب چیه لحانس هدهقولبا و . یدنلوا هوالع

 ی قوجرب تقورهو یدمهلداشوق هدنروصر قیقح

 . یدا راراقبج بوریک هرلنامل نانلو هدنتل ۲ هقولیآ

 هتم تان دک هدنسادتنا لوانوناک یسهنس ۱

 هنیرلزغآ یرلنامل كچوک قوجرب یهدیونج یسییر
 هقولبا هتشيا .یدالا دس قرهرتاب رلیک یلکوت شاط

 لا ور رکا كن

 هيسور و ایرتسوا ندفرط ر هدنسههس 6

 مقا و هدنسهزا هقراعادو ایرتسوا هنن ندفرط رکیدو

 یموکح هقراعاد هدیرح شید یسهرارلهقود بولوا

 یشحو هلبا یرایک برح ندزوکو هلیق رط ناصروق
 یاعوطم انالایالوط ندنکیدلبانالعا هقولبآ رب باغ

 . یدیا شهلوا ماما ندنفررط

 ۱۸3 تک هو رد دن یهدلوب و تكنتلود هقراعاد

 ۱۸56 طابش ۱5 یک یغیدلوا ضقانتم هنسمانناس

 نالوا: شلسا ےک ,ندنفرط تاک و هدنخ رات

 هردنول قرایب . یدا فلاخ هدههمانماظن

 كرهدا نامرد تابعدمو تیاکش هدابو هنسنارفوق

 . یدهللا عاما

 كت یامل (ورناژور) هد ۱۸۱۲ یاودهرتلکنا

 نالعا و اعدا یفیدلا ههقولبا _هللا ییک برحر

 ! یییبهلیدیا قلت قیتح هتولپآوب . یدهلب
 (نایلمسقام) كرلن اعلنوس نانل و هدنا امش كناقیسکم

 قو توق یاکو مزال هدنخراا ۲ ندنفرط

 هدحتم تاموکح ییهقولبا نالیدا نالءاو ذاخا نکیآ

 . یداع اط

 هد ۱۸۰۹ هليا انالا هد ۱۸۷۰ قلود هسنارف

 یدنک هابتقو هدرلهراح ییدتنا ارجا هلا ایرتسیوا
 . ردش . ییدتا باجا

 مر رصتاهلعت ینیدلواشمر_و هنی ران ادناموقیرلیک ب رح
 لوب قداص هنسهمانناس ۰

 یدیا یبطق تك. و

 هبسور هلع ت . رلیدتبا ۷ ەد سە راد

 ۱ هدنحګ راب ۱۲۸۲ ۷ e ۱ هسس اع تم وکح هدنسهب راجع

 یسهمانناس ۱۸۹۰ گ هدنص وصخ تا تاعام هنماعحا

 هدسامترد هد قم وکح هسور .یدر ر دل E یقتب

 هد راح تک ٩ یدنل و هدیااس ییمع تك و

 . یضرف هن هقولبآ ییدلبا نالعا كنه اع تلود
 ترام ۱۳ هلبماتخ كهراحم . یدلوا یرابتعا و

  TAVAدهع حلص نانلوا دقع ته ادا .

 د هرق هم امعتم وکح هدنسهمای ن اد زک

 دل هقولبآ ك > هلن دنا ارحا امدعل

 5 ا دهعن یتفح هبل ربا ندنسهماناس ۰

 « ینسالوا قیقح

E۱ تاهلعت ون ۳  

 . هدهشرصتروص هنسهماننایب سراپ یتموکح یلیش
 ور كتموکحوب ریارب هلکنوب . یدیا شا كارتشا
 هدنرلخ ران ۱۸۸۰ 9۱۸۷۹ یشراقهن ران امت یوبلو و

 یدا یرابتعا و یضرف راهقولبآ کیدا ذاا

 عقا و هد ۱۸۷۹ هدننب نانو هلا هشامع تلود

 نانو كنىرلزفر وك هزوهر و كالس هده رام نالوا

 ۱٩ هقولبا نانوا ارحاو نالعا ندنفرط یتموکح

 . یدلباب قفاوم هنماکحا یسهماناس ۱۸۵۰ ناسی

 ِ روک ذمهدننارب زح ۸-۲۰ كەس وا یتموکح ناو

 ۲ مدنسهرا ۱۸۹۷ و نشا كارتشا هنماکا هتناس
 ۰ دیک ا ییکیدهتسیا كا تکرح قیفوت هماکعا وا

 | هرلتهوکعفرطب رقبا وب عقاولاف .یدیا شمولبا
 یدا شلوا داخا هدد ر وص یقہقحو شل ر دلم

 نانلوا Eg هد ۸ هدننیب اس ایسا هلا اتما

 یسهلج ۰ رلید اب هقولب۲ چاقرب رلیل اق صا هد راح

 اود یسهدحتم شام کج اقا . یدبا لکد قبقح

 . غیلبت هدنګرات ۱۸۹۸ ناریزح ۲۰ هنبرلنادناموق

 ۱ .یدابم ینیدالک | هدنقح هقولبآ  هدناملعت ییدولب |

 . هدیاو هدموکع ایاپسا . یدسا ناب یدعاوق و
 رب یخ رات ۱۸۹۸ نانی ۲ یرظن طق یدنک



 هدنماکنه ه راح Ul . یددلبا راهظا هد همای هدارا ۰

 هلتسهاتسو كعأ ضقت ی هقولب 1 ن افس فرطم قوجرب 1

 ندرلنو . یدنوا هرداصمو طض ندنف رط اقا

 (غیردردن دا قا)لو (تبافالدننا و اد)هلبص وصخ یسضعب

 . یدلوا بس هنافالتخا دیدش یرلهنیفس "

 تن«

 هدنسهب رام نواژ و سور یسنس ۱۰6۰ و

 لر ۱۹۰ طابش ۱۷-۰-۲۷ 6 یتموکح هسور

 یتیقح نوجا كملیب هلوا یروبجم هقولبآ هلا هطودرپ "
 یدوحو كنه رم یاوق دوحوم هدهجرد یقاک عب 4

 .ردلمل و ع ون العف قمشان هنلحاسن

 یدولآ نالعا هد

 نسهر زج هبش من وت وای هلن ام دون زا رو هد راح

 . یدل۲ ه هقولبآ

 ۱۰۱ کشا یجنکیا كنسنا رف وق یهال.

 ردق هله ۰ یدا شا داقمنا هدسراب هدنخ رات

 نمشد هدنسهاس

 یغیداب هدنملع هسور انواژ .

 هدهسنا ا قو هدنمآغورب سور اتم ا

 ثرنا ض وق طقف وا لوغشم هددللآ یسهدام هقولبآ

 . یدمهلآ جاتنا یهدهاعمرپ قا اذم

 اذم كنثحم هقولبا هدسنارفنوق
 ۰ یدلوا باس فیلکتر نالوا مقاو ندتفرط ال اتا

 تسهل اس٥ کلیقیقح كلەقولبا هدنح و یتموکح الات

 هلال نانل ۲ ههقولپا الاتا . یدیا شعوق هبه روا

 ینیدالوا وو ینمالعا كتيفیک هراتموکح فرطبب و
 هراک ندنک هنامل نانو هدنتل ۲ هقوولبآ هدردش

 هنسهشقاتم و هرل

 ؛ یدیا روی دیا بلطقسهلدنا رابخا قرهلوا یصوصخ

 طخ هق وار آ زکلاب راک فرطس و

 ۔ اس هل دیا هرداصمو طض هدلاح یخی دلت وطتقو ییدتا

 هقولب۲ هلا فیلکت و هکیدیا رويدا لوبق نکج
 رولا لاطبا ینقح بیقعت مه ینقح مند مه هدنسهدام

 هنسهشقانمو هرک اذم كنلکتوم هدسنارفوق . یدیا

 كن هأسم یرب ندنرادفاو زیاکنا ارك وص ندقدن الشاب
 یتفیدلوا قیشیراق كب

 یفردلوالخاد هدنمآرغورب كسنارف وق قرلوا یعطق

 را دتبا هغم راب

 هل اسمو اد كرەر وس هب هن روا

 ۳۷۱و سس
 مزال هسدفو یدنک هدیاب و یسهعوبتم قم وات و

 هرتلکنا . یدا ناب ینکیدمریو ینایلعت نالوا
 ناقبج هنادم هر ندر هدسنارفنوق الاغ یموکح
 انا رولوا كج هلشو رک هتسهشقانموهرک اذمكنهل مون
 ییدلنا تاحصتسا و مازا كنب دنک دبا هقول

 تفلاخ رب دیدش هدسنارفلوق كره رظن یصوصخ

 درءدا كاردتسا و لالدتسا یتفجهارغوا هضارتعاو

 یاب و كندفاو زیلکنا . یدک سادا یکتا

 اهدرب شرت اتمو قسقدت توت بیم هقولبا هن رزوا

 : یدلاق توکسم ۰ یداعلا هلا
 ر
 رلهرقو هبحا قوچ ر هدهسنارف س وللا

 ۰ هم لوا هبمسل هلمسا وب : هکردراو

 الو نترام هدهنارف — r ا

 ۰ ردهبصقر هد نمرکد هدارو ۰

 غ کک وا دم ئش اط

 ۰ رىلس اي یلراجم روکو باشخا

 نا یس وش

 دم
 ردندنرلفل وم وران سور ہک فوم, ا

 لیودوو هتسوران سور ران کا تافو هد ۱ ۷۸ ٤

 سور . ردشتا لاخدا یو وا عو رب ناند

 ۳ يروا لوا م العا ترا وک ا
 رهظم هتبغر هدایز ك كيموق اروا مان (یجنمرکد)

 1 ید

 دل رانکلب ناب هدراکک .(ندهجنابلاتبا) سا ۳
 یمن دلبحا 7 نکلی هرات رسم رای ینبدنل و لیراص ست

 i ناک هنن رلهدنابال ږلکسا و قاحنس«تقو

 ۰ رات وط هدتعص و نلس هتسیا ولس عراب رو دم

 3 هدنت الو راوایا هدانابسا هحت سائلا

 رو ردهبصق

 سیلبا
 یساضق ( نادرود ) 1 هدنغاحنس زاووا ب ے نس

 . ردهدنلخاد

 یسوه .

 هکر دهب رق او هح اب 1 هد4 سنا رف #3

 ۵ یسوت



 ف

 جن نا ا
 هتسو یجنلید كنجما زاغو : كمهلبا تکرح قاز

 یرک نکیا ردک زود || . ردک قرهآ یررواو
 ماودهدنکر ح بولبربق هتهج لوص ايو غاص كرهع ود

 زاوندشیا رب نالسالشابایو نلیدبا تین .یعاص .كقا

 . كجا ابا .یعاج .كعا تغارف .كنک

 . قعاص . قمشپا . قونآ : لالخ تا

 كا . فارحا .قعاج . قعاص :یرافدارتم ج

 . تا هنسهدامقعاج ) . كمهلا فاطعنا

 و ندا تک ر روا طخ ر ےقتسم س.

 ع وجر اکو هکرنود یرک هدنرزوا طخ ییدتک اب

 تک عام هتسهدام کا٣ زرد توآ تو

 ندهطق رب یتیدراو هدنرزوا تهجو طخ کیت ا

Eیتماقتسا قرهل رونق هلوصو غاص كرهع ود  

 « قعاص < قعا هدزعاسل کو هتشيا هکردا لید

 کیو . ررهد كا فالس با ماه
 ابو هعل۲ ندنتفل بآ یسراف نالوا هنسانعم وص ىکا

 .ردلمتكب هروک هرلهننرق ضعب یسالوا هلکرب هلی

 هلیتروص كم ودو كمتيک هب يبق یشراقندییقرب هکنوچ
 و O متاو
 رلشنتقا اعقاو . ردتکرح رت نابراح هزوک هدرلناج

 زنا رف هکردنوجما كنو هتشيا ردك هل و ایرثک |

 يتورهن (نویساو رهد) ندا هدافآ انعمرپ ینیع هدهج

 هک روت یک ینیداوا شعلا ندنتفل (ور) نالوا كعد

 ندنظفل نا نلک هنسانعم یاجحو وص هدیسهلک قعا

 هس نالوا یندام قعآ و . ردقجهلوا شل اب

 ندنلصایاح نالوا هنسانعم ره هدیفل قعاج هر

 فارحانالوا لمعتسم هدانعمر هلوا هنهجرعكاذک
 ندنشهدام فرح نالوا كعد رانکو يق هدیسهلک

 . اردک
 سوم هدزعاسل قرلوا ردصم نوکو یفلقمآ

 قوا نالوا قتشم ندنو ق ج ۲ . ردلکد لوادتمو

 . هرلهدام و ) یرهک قتشپا ( قوعاص قوا )
 طيح یی ) هدهلتسانم - رولسالل وق ) تعحام

 زو كما ثحم ندنسهدام قعآ هد ( فراعلا

 ِ ۰ یدلوا

 ناووم هس وقنآ رف هدنتلارق اره واب س عربا

 . ۱٤٤۰١ ینوف ۰ ردرهش كج وکر هدنسه مد

 . رلیروق رلریان . ردراو یرلهقرباف هنکیا هدارو
 ۱ . ریلی دیا تعارز یوا رم هدنسلاوح

 E اس وا — غرردنمآ

 هلا کللزوک كن رظانمو كنعقوم هکردلبجر لخاد

 هبعقن ص عقاوم هدمایو ید هدایزراس . ردفورعم

 . ردراو

 ندنیدحم.ردهبصقر كچوکهدناب رجس نودنسا

 .ردبوسنم هباروایناج رجلا لع دم ن دما ركبوا

 ردار 2(لوئاس) ندهلنارسا كولم - ربا

 ۰ ریتنآ یسیارو مات .یدا یر ندنراد اقو یسهداز

 .یدیاندنساملع یدوه ینمیندنوسنابر س ریا
 ,یدهلادلوت هد(سوغرون)یرغوطهنبرلخم رات ۷۰
 رص اربخا £ ردشعا سرد بط هد(دل وداللاو)

 ۰ ردشل آ ین۵ا سوعرو هدسن وفل ۲ ¢ کا

 هکردراو یرتا 11 شلزاب هل وسایسا راد هن وعاط

 زدشهوا عبط هدهبطرق هد ۱
: . 

 1  رد اب ر كچوک هداره واب ےک عرپسدا

 . سنا وهدرغبونج هرتمولیک ۳۰ ند(غروسنکهر)
 ۳ كوس ۰ ردنناک هدعاق را هرم ۳ هدنرزوآ یناح

 . هلارنجو ( غیودول قودیشرا ) هدارو نویلوا

 . مزهم یشودړا ابتسوا یهدنسادیاموق ( رابه )



 م وک

 ه رام و . ۸۸۲۹ نایش ۰ ( یدتا ناشیرو 3

 ردا دا رس تک هدخش رات یسهدلد غرستنآ هلا 3

 یزاهاگتسد شا E یرلهق راف هقوح هدرهش

 مته ءوس . ردراو ىرازاب تانا ورخ : رهن اخ ربما 3

 فان هنن رلقل هت نخ دلحو هنرلتلع سیر هبزتامور

 . ردز بشم نیرو ى
 ت
 هدهرتاکنا (نیدفنیهت : ىظفلتا) س نودعنا

 كنس رالانق غرو ستلیو قواهن رهن سعات هکردهدلبر

 هدارو .۷۰۰۰ یسوف .ردئاک هدام یغیدلوا قالم

 . رلیروق یرازاپ نابوج لوس
 ۱ مس

 كره هن وط 3 هداسامرح م دق هسس ايوا

 اناید قلخ هکردیسا .كغاط رب یک یراعینم

 1 یدا رار دیا تدابع هند وبعم

 هآ هجنیال  سونموآ هجنانوپ ) سا رو
 ندنسهلیصفهیس ونا ۰( برعم ندسون ۰

 رر ن
EENك ر حش و زونابآ نن ەليا هدقل ز وغنا سم .  

 سونآ عسا و هدناتسدنه : رولوا لصاح ندنن اشخا

 ا و کک “یک

 . ردراو یرانامروا

 اقا ونا و

 زوب یغوبق «لیوط تیاغ
 هدکن رهایسایو (ییاحنس)

 قدنم لصا هکردجاغ ۲ ۳

 ناتسدنه رب یکیدتیپ نی
 سیرومو راقشغادام هل |

 ی رداسو اژ « یرل هطا

 اع ووشن هدهراحدالب جاغ

 لدابتم یرلقارپاب . رولوب

 لواطتم و یضیب ۰ ( عوضوم هلی رط هم ريشا
 تسوا « نملترب « ردترس یک نا بولوا

 هنن رز وا ی رالاد كج اغا ینعي)

 : ردقارتضاس یزو لآ « لیشب و وق یزو
 شمکیرب پوطپوط هدنر اب دق ارباب نسب رد یطب ای راکچبچ
 نعي ردلهحراب ترد eg . ردتراع ندرهز

 ۰ 4 یرلهوبم

 و لاها لو . ددهدکنر ربسا و یضس یک یصیاق

 TOT هطا .امشا لک ری رله وبه

 تانان نالوا سویا. یسنج . سا

 05 ا تست

 یزلءزج نوتبیتی) یانتم یاو تاقرو « یلهقلف
 نالوا العا یضیبم ( نالو اع هدنامز رو هدکلر

 ۱ زد ندنآرحشو راحشا

۶ 

 . ردددع ترد یسهبسأاک تاق رو

 مس

 ۹س هدن |
 م 7 ك

 یعو ۲۷ هو سنح ۵ یسهلبصف ةتسونآ
۰ 

 هدنسنجسوننآ نکلا ی۰ ندعاوناو ج

 ردلخاد

 هدضارا نالوا ساک هكا نشرادم ه دن ۳ | وتسا طخ

 یسهلج كناناس ینیدلوا یواح كنهلیصفوت

 كرلنوب . ردترابع ندناریجشو راجشا نشیتیو نآس
 ایرثکا «ربغآ «ترسیرلبشخ ردقو (هنبا ةراصع)یدوس

 ردزسغراصو طب «بشختمد رفنمیرلقا ر ای. ردهایس

 جوزلا دیحو «مظتنم یراکچیچ .ردقو یمهفافل نعي

 ی رلتل 1 كل شی د 2ی را یسشبد یا یکزا یعل

 ندلسیرو کیا قرهلوا یرظن ( تی آت تال )

 هنر كرلنوب اضمب نكيأ رياك مزال قلوا لکشتم
 رل هم وج ېک م ندنرءزج تب ات تال یزاوم هنیر رب

 کا یر سص قل هطروع نک ,صسم زم رولوا معاف

 تنم بتولصا ترانع- ندو اب و هناخ چاق رب هضم

 . رين یرلیضعب هکردبا لصاح هویم هدناروص همثع ایو

 لوس یواح ینیمولآ یراق هدنرلجما دلرلهویم ون

 ..ددراو یرلکذدرکح

 . رده رقرب ندننافحلم صوق هدرصم س ولأ

 كن هع دق E یهدارو .ردلرب فو رعم هج را

 كنشابو هذم هدنل وط هرم ۳۳ هرزوا قلوا یمهم لا

 نایدا لاصحتسا ندکل ام یتیدلوا شت | حتف یانی زت



 اب ت

 *لن اعیجت زکس نوا هکردراو لکیهرب شما ندع ان

 كاکیهو رد لام كى وعرف نالوا یسجنرب كن هنعا رف

 ۔اھا )ندا س ولح هنتح طق هدنخځ رات N ۷ هرحهلا لق

 یهدنرزوا ییدلربدتا اس ندنفرر طظ نداقرب هدنمای (وز

ET As <2۱ وشوا) هد رق كنسهر رقولا  

 شوقنوراشاط ك وس هدنن د هکر درا ودعم ر هدنمسا( سیب

 یلابم ےدقنالو ادو دعم ندد اعم هدا ر وا هن ریش ر وکه س رغ

 هدنراراو د قرهلوا دناع (سنمار) یجنجوآ هدنرق

 ر ا نان ندنسل اما نادوسو ابسا

 یس یدنک 2 ( سزعار) لا هرصم هوجوو

 جرطش مه هللا نداقرب ك(سرمار) . رددوجوم

 یمسر رب روصم یتفیدلوا هدکع شع م هدقمان وا

 ندنرهش سفنم كنسهدلب (ونآ) مدق . ردراو اهد

 هنس۲۰۰ ینیدنل و کوبا ندنرارهش مدق كرصمو

 یغیدلوا یسوپق زوب یتح یغیدلوا تموکح"یسرک لوا
 ۰ ردیوم

 ر
 هدایدنالف هدهسور س ( وبا :یظفلت ) قنا

 كت الو ( نال غرو هنروب ولآ ) هکردرهش رب

 هو 2۰ . ردیسهرادا نکس

 ( یو ) هدن زکد قطلاب بولوا ناک هدهفاسم

 . ردیناعل تراجت رب مهم هدنلخدم یزفدوک

 قد ځو بتی رتب

 یسوغ
 CEE انس رلیلخوسا هدرصع یم ۱۲ یرهشو

 . یدنلوا دقع هحلص ۀدهاعم ر هداروا هدننپ

 هلا ردناکلع یج رب یروطارعا هسور هد ۲

 و ( تودانرب ناهو لراق ) ییغوا كنلارق چوسا

 -رون)وهنابرامیشراق «(نودل ونا ) كره دنا تاقالمهد رهش

 ی رکبكترامو نالوا راد هنقاما هتکلء«جوسا ك(جو

 هدیزوت وا RRS ینهده اعم نلیدا دقع هدندرد

 ین رکیدکینكود هفدهاعم .رلیدلبا قیدصتو دیک ات
 شلدا هوالع هنخ ةدام ر هدنوجا كأ ها

 . یدیا

 ؛ یمسا كنکچبچ شوا هدیسراف .سا وا

 ع رده دلب 2 Sr هداش رفآ = وأ

 8۰ ردهدنلخاد یساروتکتورب (رهوس) تك هرتاکنا

 رد ینبم هدنرزوالوقر كره نلیدیا هبمست وک هن هدد

Dg۱3۳  
 . یدبا یرلتموکح زکم

 . هدرغناتسدنه .ادو زا هدتیرقسناس وآ

  یاهنم كنل ابح *هاسلس ناصر . بکر رضا كابحرب

 0 یار . ردا لیکشت ینسهطقن منترم او ونج

LOY1 . ردهزتم  

 EE ندنامزر ییدمهدیا رظن دانا تلخ را یلبح وآ

 ۱ ریلیدنا دع غاط رب فرشمو سدقم هد دنه دب اقع

 ۱ و رلیدنه نالوا نک اس هدنرلف رط لاش كناتسدنه

 . رلردا جح اي رک هت رادع « رک هن رار كغاط

 / Kz و هدنرانماد ؛ هدنرحطس كاج و
 ۱۳۲ ا هدارو ادم رلهراقم « رافه

 ولآ هدزعامز .ردیا هارا ین ددع كنه دنه دحوتم

 كوي شب كنهبدنه ٌةعیش نلیریو ىا اناج «یلیج
 ۳ تید 6ازهدایوته )۶ ودیر ندنسهکرابم نک امل
 3۳ «اراقسادورآ» یمسا ةشاغاط روک دم هدهدنه لاتما
 ۱ متنی .ردکع هغاطنالواقوجیرلسآر یسانعم هکءرد

 یسهورذد كالبح . ردا قفاو هنسهرظنم كغاط مای ول

 هکردبا لیکشت ارح ر هدنرود خسرف ۵

 رنازوآیرغود هیراقو رله قوجر هدنلکش ماها

 كعد میفركب یسانعم الصا «یسهلک ادوزآ .ردک
 ندانعمو . ردقتشم ندنردج تیرقسناس رب نالوا

 الفسدنس سوسلطب .ردشلر و مان هدهلابح لڑکی

 یراقو ك تالک هکر وب دیا ۲ و مسارب هلل وا هدن رغ

 ارغج ) رددوجوم لحجر نالا هللا مانو هد فرط

 ( یو رآ هدزعامز «یساتی رزآ كن هب ردنکسا نوش

 : ارابتعا نده« رحم هوس

 . ندارو



 هدهننسهممتجم راز یک كباس یان وا و
 جا کاک ندهروک ذم را .ردشعلوا لق

 وا هددب هس اکر ف 8 نالوا ناک هدن_ساق رش 1

 یسهویم . ردندنعا وا یجاغ زوم سا

 لک ا قرهلم را زق . ود لجن

 5 نا هسور نالوا ناک و

 هکردتیالو رب هدنسبیغ بونج یاصقا كنايدنالبتف

 رش « هللا تالو ازاو ا
 با تالو دندان ندقرط قرش بوج ۰ هی

 برغو « یزفروک ایدنالیف قهج بونج :
 . ردطاحم هلا یزفروک یتو هدف رط

 یسهعمت ر اک دی ا عبا هنت الو خروهنروب

 كتالو . ردنا قی ره ندقطلاب رح ین زفروک ینو

 . رد ی ون واک یس هيحطس ةحاسم ر

 یتالو سوت هتسا وات ِ

 فا
 ونآ اا

 یسوف 3 ردرا هطا یعب سم هرتمولی ۳ ۰ كلو |

a ERAN Sکا ود یسضازا كتالو و  

 . زملا زواج یعافترا هرتم ۲۰ یسهطق كسکو

 وا ) اروا زکلای ندرلوص ندا نایرج هدتبالو و

 : حر فايا (یرهہ غړو هرو ) وموق « 6

 ندنعون لسمو « ردقوچ كي رالوک هدنلخاد تیالو

 لاصیاو طبر هتسارب رب یرالوک و رالودخ قوچ 3

 ۱۰ :ینهعطس جاننا كرار دو را 8
 لاوس كالو .ردنآ هطاحا ی تا و
 یت رک :ردظاع البا رادطآ .تكچوکو قلا 8
 چاقر نوصم ندراراک زور . ردقوچ كب ا

 ا او وآ یر هحماشاب کت ۳

 وک ۱:۲٩ ی نالوا تزاغ ناقرلهطا كتاب
 ولآ : ردعماج ةر زح زوے وا بولوا یم ص ہہ 1

 تبارغ « سم هدنسضارا كتالو غرور ا

 . ردیر رخ یا

 2 اه
 یراقاموا 3 . راقح هدیازلف رمد .ردقوح كم

 .رلب اشیا رلنورف تكسکو نوجا ییازلف ریمد هد رق

 "هسل یلیر دشت ناو قوح . ردقرتم تعارز
 یادغب رصعو فالو < هب رآ ؛ ردفطل یمنلقا

 و هااصوصخ رلیدا عرز هدنفرط یه كنايدنالینف

 . ردراو هدیعارز هطنح قرلوا هاضف هدتالو

 « رلیر دتلشیا لزوک ردلوذبم و عساو یرانامروا

 كت رل هت راف هیت یابشا « كرلهاسر « كرلەناخهرا

 اا یا ندرانامروا دو تا راک
 ا دوه رد کی دشا نانوش دعا

 كتالو" . رددوجوم هدیرلتفص هروطافسام « تغابد

 یسهب رحم ت راج هکردراو یاعل تر اج چاق رب كاشیا

 ندننامل ( تجار هبهدام و ) ونآ نالوا مهم كب
 نایاش یرلن ا غرو هنروس « داتسپ « ولاس ادعام

 غزو هوس وا ند رظن ةطق هکلم تادا د

 «نسیکس : ی الو

 ۰ الا 3 كسکوت 6 دنال ۲ : یکتا 2 9 اههو

 ردرلن وش هکر د ےسقنم هب هرتا د ۱۰

 اا ترد نلیدا قید ره هل رافصو 6۳ اروم ۳

 ۳۳ نوا دووم یاش - اتوق
 لیکشت ندنسهقتع تایسق كایدنالنف یالو
 ۰ ردششلوا

 < الو باوسنارف - نوفا ) يا

 هد ( زوید ) هدنم را ۸

 .ردشعآتافو هد ( سراب ) هد ۱۸۸۰ ۰ شوط

 بلا ف یمنهساو كس نیاید هل

 ییدمش هکلرر . ردیدر اش مذق تنتکم

 تاشقانم دیدش هدنمان الاوت « هل رار راد هب اتسن اب و

 مکی « هللا نامورر نالوا بحوم و هبملق تالدامو

 یسهفل وم مان یرلبوتکم كمدا رب جنک هب ( انلهدام)

 شمالشاب هفمزای ورتا ارکوص كرهدبا كولس هلا

 ( وئاتباغ )

 هدنروص ر لب وروک یسورات ینیدزاب هدنمسا

 . ردشمامهلوا قفوم هدشيا و طقف



 و ات
 ندقمزاب یسهلاسر ورا نامزقوح | رکوصندک دشود

 یرلرتآ نالوا شع اط هدایز 0 دتا تغارف

 (les mariages de Paris)» یرلحاکن سراب هدنجا

 | «نمرژ«(16 (roi des montagnes یهاشداب كراغاط

 | تموحح كناباب فل ومهدرتاو هکیسهلتسمام ور < نل هدام

 ؛ ردنتع | فس زتو دیقنت هلا هل دح واک یسهسایسح

 8 «مدا لقالوق ید رق ا دآ ( نشت ر) وسوم

 یبسا ۰ ردیرلرتا مات ٤ یورو كش رحم تاللواقم

 ۹ ردیرارب قاحبص ۱

1 
ِ 

۱ 

 ۱ یاداب دنا تاب ندیا راس اولا اخ اق

 ۱ تاحالصا . ردشعلوا رشت ًاقاعتم قرهل وا هح رابهح راب

 «وقروت هلا یرثا یهدنمانقرت نالوا تحاب ندهعایجا

 یرلحاکن هرغط ( 101۵006 ) ۰ لزرا ۰ نر

mariage de province)یسهناکع كمدآ ر درم (  

4a )[ histoire Jun brave homme)مه« هن الاع  

 | یتقالخا یلاهاتموکحو کل رورتطوبولوا شل زایهنا روم

 (واتاغ ) هجر تحاص . ردرا ; ندا ر وصت

 هلادررب هدنمان ( یرهیک ) رتادهورتام هرکوص ند

 كارتشا هدهنبر رحم كراسیب كج وك ضعب یک یغیدزای
 هد ۱۸۷۱ ( ویا نومدا )فالو ردشمهلب |

 هدنس هع صع ىج ز وقط نوا ینیدلوا شغعا شن

 رشن تادیقت یمید هلا تاظحالم یام « یاس

 .ردقالزاپ هدایز ندقلوا نرد تادیقتو .ردشآ

 ی نطآ تم یواسا كب.( ویا نومدا )

 كعد دو وضو « مور هدننادافا و تاناس

 .ردكمرتسوک تمرح ر كوس هناسل هصاخنابو يمن

 زسنارف « ررم ر قداص هنقرع و یاس بحاضص

 هسنارف هد۱۸۸ 6 . رد لیکو ر راده ذاجكا كنحور

 دا لوق اک رب یوا ضعا دن یتیزاا
 ۲ یدتا تافو ندهلو تقو هفم وقوا

 ندنسهایصف هیعرف .(ندهچزسنارف) سا | , ما
 ما وتا ر نان یشاراص ۳

 . یدن وا ست ندنف رط gm هراوک دم “مىق

 مورک هخولا م کم را

 هدن را هجغپ ابو روا یعون رب

 .رلیر دشت نوجما فک

 . رولوا یرلکحبح لشي

 ردق ههرتم شب یو

 . رازوا

 ۲ هدی زکر نادم هداش رفآ چپ هح وا

 ۰ ردیسهرادا نکس قاسم رک [أص وح ۰ ردهدلب

 . ردنئاک هدنرزوا یا هر ندا اقلا هنر روس

 هدن رلادتا رصعو . ردنوکسم هلا ینو اضوح

 هدننی ییاچ (هنونب) نذیا اغلا اکو هلبایرهن رژین
 قرش توج ندی رغ لاش . ردناک هد واز

 ۱۰۰ ايو ۸۰ «-دیا یضرح ۱۲۵ یلوط یرعوط
 ۱ ۰ دھرم واک

 FS هدهنک < هداق رفا ین سع دبس نچ وا

 روس زلکنا .ردرپش رب لئاک هدننرق لح اس كنب رهن

 امرت شب ندلحاش .ردیماقا زکرم كنساساموق
 ا چاق 4 " ردیناعل كن هبصق لر نالوا هدلخاد

 . یدنلوا قازحا ندنفرط رازلکذا ر.مشو لوا

 یرونآ ) E gE 7 هدهنک تن هد وا

 ) تعحا سم هنسهدام

 لوط ها ( ندروخمآ .اف ) سا 1

 ۱ ۱ E E قح

 براق = روج رویا. مباتتم تک ی

 یرب رب | .روس روبج روبآ :كع قوزو یقیشیراق

 ae روبجروبا :نایذم .رازوس ییباصزع وط

۱ 



 ةرش كنرلغاط ایالاهه هدناتسدنه -- رونا

 هللا تږی هکردهلیقر نایاشپ قرهلوا لقبت ۳

 نالوا كءد نمشدو یثحو . رونلو هدننیام مابا

 ۱ ۰ ردرلشمرو را ( نما ) هرلنآ قا روا

 EE یدک

eدرلو 4ک ن -  
 ههدرول هدرو < هنس راق یراق هب ٍلکسا

 هرونام یبطق كا هدهفلاس ٌهیرحم تابراجم م ردو 8

 هفشخ هحلسا بوشان ههدرو هدرو كنه رح اا

 هدرونا

 رسد هبیمار هب هرون ام و و یدا

 .(تعجاهنسهدامهیمار نوجا هبطبحم تامولعم) ىدا

 یا برح هلبا

 هدنکنا کای اش نوت هداك رطل یرونا

 كنا ابح (مونآ وق ) ر هدنلخاد یسک 1

 ۰ و هدنرزوا یجاماب

 .1۰۰۰ یموفن .رچ ںیاچ یبوقآ دوخاب ارقآ ندننای
 یک یرلجاغآ ز ومو امرخ « هوهق 6 لاقترو رهشو

 ردهدنجا نامروار ترابع نده رمثم راحشا ۱

 ۰ ردنناک هدنعام را هرم ۶۰

 EEE i E ES (نمریف) تیز

 هد ( سهزوا ) هدنخرات ۱۱۷۹۰ ۰ردندنیهلاتمو

 انانرزوا یساغلاو مفر كتنامرف تنانو یو
 تافوهدنح را ۱۷۰۷ هدنرهش هرونح یییدلوا ندا

 كلب رشم هب هجرت بحاص یسهدلب هرونچ . ردش) 1

 ه قسوم مدقو هاسیعترضح .یدبا شمر و ینتفص

 هتنیه ( تیزولآ) . ردشفار" «شمزاب رارثا راد

 . یدبا مدآ رب یا تیاغ زدا غیا

 3 دیک ) ندهجزسنا رف ) سا )رنو 1

 هنکل ع قرش هکر دیمسا تك هق وح رو

 ریلی دیا لامعا هدنف رط ب ونچ كن هسنا رق ةر ز وا كملردنوك

 . ریلی اپ ندنکو ل ویلا رسا زسنارف .هبیراییرایو
ikنالوا هنسانعم طالخ هحزسنارف ) سا  
 اصر طالخ «هدهب رحم . ) ندنسهلک سو هرض وک

 یخ ان نو رم

 کیا هدقل وا هرو هلا داغر 1 ریش زو

 ردهلکرب گر نم رر ولا و

 توط ء روط ن

 رردلس ی

 رع لاک که ۰( نودنواهب) ۳۳

 ندا روهظ تقووا . یدا یسویقسپ هب راق هدي دالیم

PEAینبهذم ك (س وست وف)ندآ تسوا ت  

 .یدیا شم هل ما زنا او باحصتس | نفر ط كن ۲«ش ۱«شعالوبق

 ( یوک یناق کیدمیش ) اینوددکلاق « هجرت بحاص
 هسنا رفویروطاریعا ب رغ ار هللا ایراخاز یسویقسپ

 هللا هصوصخم ترافس هندزن (ینول) ىج ر یلارق

 (الوقم) ابب (سویتوف) یرلتسر وم أم هکیداردنوک
 كما عدقت ههلاراشم ییاتکرب ینیدلوا شمزای هنملع

 یسیدنک نوجما یسالوا عبات ا كرلابايو

 رابع ندنرلص وضخ كمەلىا عانقا

 ینفرط سویتوف تیاهن . یدناوا توعد یرک نکیا
 قم هان یدک كما را چا6 ا

 هدلو طقف .یدیا ت

 ندسوتوف «یدلکح بیرق ر كردبا سح یفیدلوا

 یا كرد ر وصق فارتعا

 . یدلسهدبا هظفاحم ینعقوم هللروصو

 ۰ EF ندنسهق فو

TETقصه اما را  
 هدن رلتهح صعب کار اهر مس كره نوا ۰ نوتوآ

 همارغتاس ٩۵ و مارغ ۰ نرو نج چم

 ۰ ردلد اعم

 هدایلواژ -- اواغ_اموتوآ دوخاب اموف وا

 ر نالوا یراح هد لاش فرط « هدئسهطا نویس

 یک اوا ٤ ر ولیکو د هل دتعم ر . ردیمسا دره

 ندنلع نایب ندیا دادتما هد خاد یالو

 لیکشت هلالش رب هرکو ص ندقدقح ندنعنم .ددا ر وهط

 ندنععنم ۰ ردراو یعامرا هربم ۹ ۰ كنون هکردبا

 ندوجام نونه ر ااو e لوظ ردق هننصنم

 ردلباق هاتوا | رابتعا

 ۲۱ س ل



 ےس ب س
ET ERE EEK لو لو | لوا 

 ۰ ردلعفل | م٠ ل

 ك (مال) <« ه ( نيغ ) و ه (واو) كن (اب) س
 نو(شا زی ) یسهداملیا تنه یدان ه(ار)

 لوا لوتا . ن . ن . لس هلوا شل ای

 جین ندا فیصو یتساع

 نو ادولوآ

 هدننکل ا«قاحیص كن اق مآ

 تابا و نشبت هدرلقنقات

 ساجر ندهشیشخ وهدلاخ

 - هایصف هار زیح هکر دتاسن

 یرلکحبح .

 یلکن رچ وا یرلضسم«یننخ

 ردرشک یرلهضس و

 رد بیرق هنس

 اللو |

 سد ےک رگیع

 نياق عونرب یتا کیا
SLTهن رزوا زوموا  

 كوا كنا « زىل
 یدیارینلکلب |ندنفر ط

 قل ر وطاریعا هدامور

 رلشم الشاب کا ك وا

 ET . یدا

 دل رهغ رب كجوک هدتسهطا ایلحس تن الل رکا

 . دا هلووآ ) فسا

 = عولوبا
 غ غ ولولا 6 و گن دا ناغاق . رد رهش رب یاکهدنسهطا نّوس ول

 ردهرتم ۹ ۲ قدع ندز کد .ردقم هدنرزوآیناخ

 یتکر و ینیدلوا ۳ ك رلغاط لنامروا

 هدارو . ۱۳۰۵ یو .ردهدنما یداور لوذبم

 ۰ ریلی دا عرر نو و" هصاخابو ینادغب ر ۶

2 

 ندنس هعمتح ربازح

 صف « تلم»
 ات د 2

 امور اء دق

 هرارهش قاوحر ءدق هدافا رفح ےس اس ول وا

 هداق رفا هدایوروا « هداسآ ب زوق ماب نلیرب و

 اولو ىمەلم یدا دوحوم ول مش هدمای وا

 (( تعجام ه هدام ا ( ردكح هل دا ناس ببات

| 

۱ 
۱ 
۱ 

 .(تعجارمهنسهدامسوسولونا ) اب و واو مت

 جیل اتم شالو راکت و اردن ت دنولوا

 هدنلخاد یناضق هسور « هدنقرش بونج كنساضق
 ۵*1۰ ا لوط ۲۹۳۲۵ -- ۲۸ هکردلوکرب

 . كوط مظعا .

 هرتمولک ۲۲ یرغوط «قرش بونج ندیرغ لامش
 هدیدعب ,ندیلح اس «هرتمولک ۳ هسیا یضرع مظعا

 ۱ روصوصدوخای واسو سونارطا اک ۳

 ہے هلن لوکو رلقاق كجو هل رلهطساو یرلوص

 > لننکلپ هدلوک . ریلس هد | دشودم | تنش يزد

 هللا یدیص قتلو « رلشبا رلقاق قوچ كب یکدوک
 aed «ردقوچ كىر قلاب هدلوک ..ریلیدبا لا تعا

 ER ۱ تا زدن

 هوس اک مدت لایق ضرع ۰۷۲

 « ريلیناص قوچ هدهسورب نوجما كلو .
  یرلقللوک دنویلو آ .دیلیدبا لقتل ردق هلوبناتسا
 |[ ناب بولوا یعاونا ینلاب لو «نیاب «هنروط «نازاس
  دنوشلوا ۰. ردیسیلتیلکو یروپشم كا كرلنوم ىنلا

 . . راقبح یفلاب ناب هدایز اهد ایو قلهقوا زون هدنلوک | هدرلقوزوم یثابهدننامز

 1 را 81 یغیدلوا قوج كب یخد نف هدنااوح و

 قفوا اقرب هدنا وک دن ویل ولآ .ددشاوروک هدیفارغج

 ندتنامزسنازب ےدق هدنرزوا كرلنو هکردراو رلهطا

  هدنرزوا یرب كرهطاون .رین روک یرلهیق ینابم هلاق
 مدق « هدنقرش انار كلوك ۰ هدنرود هرتمولک ٥

 یعدق رهش(موقادنز دا انولونا) ندنرلهدلب سنا زب

 باشخا هارو هکردراو هن رقر بم هدنرزوا یرلهارخ

 راج رب ضعب یسهطساو یربوک رب
 . ردقاب ال رلراوود ضعب هلاق ندننامز سنازیو
 رو یرارتا هع دق نام هدددکحهرب زج ناسد یسهظا زىق
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 دو ناباش دعم ر هلا محدرب ندرلنو هکرلیروک "

 كنل وک انولوتا .ردیدبعم نولونآ دیعمو هکلامتحا

 یسرغ لحاس كناوک سابنام هللا یبقرش لحاس"
 ۳ سونا رطا ۰ ردهرتمولک ۳ هفاسم یهدننب

  ردا ناتخشا هنر رک لوک, عاام هلا یرلباح ۱

 یرب ندرلن و رولوا بصنم یاچ پاقرب هنلوک دنویلوآ
 هدنلامش هرتمولبک ۱۰ كن یسامرک هکرد ییوص راجتز

 .ردبا بایصنا هنلوک دنویلوتآ هرنرزوا ړځاش برغو

 ه كجبااځیم قالا ناچ ندلوک هدنقوم دابولوا
 ندنکیملیا قالت لا اج یروصوص ةد هرتموا

 لاصتا هدزکد هرمرم لوک دنویلولا هلا هطساو و

 ساسام یوص راجنز ندفرط کید و رلیا بک
 دن وبا لاا هددلبا هطساو و هلتیح ینیدلوا قالتم هل | یناح

 هنل وک دنویلونآ . رولوا لصاوم هنلوک ساینام لو |

 الوا هکرد یباچ سونا رطآ هدیرب ندرلوص ندیا نایرج
 هلوک ی رلوص هلا هطساو و كردا قالت هتک راو

 لروصوص رکید مات دوخای یوصو اس . ردیراج
 هرعص هدنقرش هرتم ولبک 8۷ كن همردناب "هک - یناج

 ال رواو ًاراتعا ندهون رطكح وک ر وبا وکو دهن زکد

 هلل وک دنولونا هدرهن و بولوا نار لحتم هرس "

 كرد دا احا همزال تایلمع «هدنغاتندنغب دلوا قالم

 لباق كمتلشیا رواو كچ وک نل وک دن وبل وا ندهرصم

 بح اص یادعم تیسا رو هدنراچناطلس هکلیصات .رولوا

 یناحیر وص وص یا زلف یجنیدر اق تک مش ناال وا یزاتما

 ربمد . یدیا رو دیا لق هلا رلرواو قفوا هدنرزوا

 ندنراج ناطاس « روکرومور J كجوک هدا وبق

 راشد( هفاسم هرتم وک 1۱: ردق هجلاعم

 اهد هدنهات راج ناطلس هندعم تا زلف ندجیل اخیمو

 رک ردق ههم  ارها.تاکوت هزواو رو كوس

 هت داعس رد كر ەلى دیا هم راطقاهرواورب رگ هدندآ رو و

 راراق « هدنرلسوم روما . یدبا ریلیدیا لاصیا

 هلا یرالوک سامنامو ۰ دنویلونا هدرلنامز ییدیرا

 بس ۳۲۳ تب

 د لوک ییآ ابرشک او راشاط « رلیاچ . نافآ .هرنو
 ۱ یدک زار رزرو
 ندچیلاخبم . رولوا تحح رضم « رلاق هدنجما یلقاتب

 لحاس برع كلو دنولوآژ هدد هرتمولک ۳

 یسهرق دانا واوا ابو داواوا دوخایو دابول هدنرزوا

 اوا یلوک دانا ولوا  هلوک هل و هکر د ناک

 دنوبل وآ ندنو هکرداس ولولا یم دق مسا كا وک .رلیر و

 هکر دموب داول ےدق یخد دابآ ولوا ابو دابولوا ردشلوا

 كعا هظفاحم ایوک ندنازواجم داران ایع ینفارطا هسورب
 ر شفلوا شیسآتو ان ندنفرط تموق یکل» هرزوآ

 . رددوح وم الاح یرلراود <: یراچ ربا م یدا هعلق

 دس ینلخدم كنباچ یلروصوص هنبرلقباق یلنامع هملقوب
 یزاغ ناخزوا ناطلس . شفلوا اشنا هرزوا كولا

 هش داباولواو ۰ شمهلبا حتف یهعلق یرلترضح

 (.تعجارمهنیرلهدام دابآ ولو! اولو ) .ردشمروم

 هنساضق هسورب یالو هسورب = دوبل وبا
 هطا كجوک رب نالوا ناک هدنلوک دنولونآ ق حل

 بولوا لمتشم یهاخ ۱ ء هکر دهبصقرب قی هن رزوا

 هرزوا قلوا ناتسرخ یسقابو رسم ی1۷۰٦ یسلاها

 هبنطنطسق ةرصاق قا رطا كتهصق .ردس وقت ۳۵۳ ۵

 و رد طاع هل | رو سر تارخ هلاق هدننامز

 هک | مسوت ندنفرطهرق هبصق . ردراو یس هعلقبآ رخ

 هنب رب یرلانم كن هبصقهل وا .ردهدکموم هن وک ندن وک
 هدنسهبمور هنس ۱۳۱۵ « یدا قصالم تیاغ

 قرتح "الماک یناتل هدنفنای ر كوس نالو ع وقو

 بیر هدنروص مظتنم یدمش یراقاقوس . یدلوا

 : ددشلدا

 هجیلشاب كنسلاها . رددوجوم هموم *یابمو اسیلک

 هل | فا رش عماخ 9 هدنن ورد هرص
 ک ۰ ۰

 یشراق كنهطا هقشب ندنو .ردقلیحفلاب یافتشا رادم
 رارر دشت ید کچو كاسا هدنسه رق (یااضف) هدنسهش

 ردلصتمدلب | یر وکر تاشخا ۵ ه رق یسهبصق دن وبا وا

 .. یدنا هدر كد هصقو یرش انولو مدق



 ما

 یا
 منت صهرتم ۳۲ ۵ .یدبایرقم كنتموکح (یم وهاد )دق

 (همهب وا) « ییالباب و بولوا ناک هدنرزوا الباب رب

 . ردا هطاحا ییاچ (ۋز) نالوا یغایآ غاص كنبرپب
 . ردیزاکنآ لم ۲ a یدع هلحاس كرد

 شعلوا ان هدنسهروآ لوچ موق

 رقع ۶ ۰۰۰ یسلاما پولوآ ملسح رهش
 . یدا رلیدیا

 طض هدنحشرا ۱۸۹۲ یرپش و رلزسنارف . یدیا

 هدنسهددج تالیکشت ك (یع وهاد) .رایدتا قارحاو

 یوا نازک ی یش( تح ا ی یاو دک یوهاد )

 لا کی دیش کک حلوا یسهرادا دیک حس هام کک

 هکر د یس هب رق یجمز Meares 8 یونآ

EEءرک وضندقدل وا تلخ, ,.رولوا ملاب مهم ۰  

DEKكولر هدرهش م یدتا نام مک  

 CE « ردا تماقا یرکسع هظفاحم زنارف

 .ردراو یتیقمرومامرب كتهسنارف هدهدندزن یرادمکح

 یسوف

 ب
 یل رادمکح یم ونآ ا یارادنکح یونا

 ااو نچ ا سم اب یو در ها او

 ) ی وهاد ( م دق هکر د یر ندنامسش كنبضا را

 میدق .. ددیا اوتحا .نسی زکم مسق تتموکح

 ندیا لیکشت ینسیزک رم میسق كنتموکح .( یس وهاد )

 هدلامش هدیدج تموکحو نالوا شلدا لیکشت ندرطق

 هدرلن وب هک ) لب رلهیکلم تاهسقت هت هموا هدقرش «یهام

 هحطب امال اب ی ( یدیا ندنسیضا را ی وهاد مدق

 . رددودحم هلبا وفوق ابلغ « هلنا یسهریک

 یوالاق یوا س یوالاق 7

 و و وق

 هدننیغ لامش هرتم ولک ۱ ۰

 یی رب ادیان تاتروک

 . ردرهش رز هدنسه رمعتسم ی وهاد كنەسنارف

 كولو ES یسهزاد

 هدن رز وا ماد دوخاب هت وقول .
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SST هد اتت رف ۲ یہ وا
 ا نیل هک بوک هدنرطاسا تنرف - دنوی 

 ۳۱ 8 رز رر رک رح « رکنا قوجرب

 هدریطاسا --سااد وا دوخاب اسداد وتا

 یمساتنن رب ندن راد وعم امور

 ولوط هویمو كچبچ هدنلا «دوبعمو .شعا یسړپ ايو

 . یخد زونیو وب ایوک .ریلیدما لیثع هدنتروص زونیو رب
 مات ( هتلامآ ) نالوا شمرو دوس ه ) رتس وژ (

 هدهدوبعم نلسد (زر هس) » . شعا یرون و تانک

 . زیلیدیا ریوصت هدنایه ون
 ». ددشعلوآ ےس ر ین اش یشابینع سوکتمز وتود ید وط

r.تکرب  Coreناند (  

 ناشاط بوقخ یرادبط راکچیچو هویم ندنزعآ و

 هرخ الاب( یر از وشو و

 < شلای شوروو هنکیا یهو هدلکش و كرهریک
 هرلن ا دعمش لقایآ هدنن وبسا ی ول یجنتل ۲ نوا

 ا اف شق ترنج ( ناور ) ۰ سعلوا

2101۱018166 ( 

 نوا هدهسنارف بس (ادناژ ) نیئاد و آ

 ۱۳9 یا قم ت نداد صف یی
 كلو . ردشغا رتش توه هدنل۱ مان و فلم
 < هقالخا . ردراو هدیرلصاخ تب نوح لک

 . ردراو یرتا هچداب جاق رب قلعتم هناحطش
 حس

 هدنت الو اوواستوه «هدهسلنارف بس ساادونا

 ۰ ردهصق ۳ e لتیلک هدارو

  | aریلی دن ۰

 نوه 2٠

 هددب الهز لو و تسس یی و ساد ونا

 لاش كنهطا شید یلامش رب زج دوخاب (یاام اناقآ)

 . ردزفروک ابو یوقر او هدنتپح

۴ 3 

 ار لالنلاتیا ی ید اب

 هد ۱ < شمنوط هدنالىم هد" ۷ ۸۹ هندنجچ

 تور «هتداعسوهافر هکرد
 ۱ لولا تکرب ردات او ار تڪ «هراسو

 . هدنلا كنسیجمر رکلاب

 ید ه هنیزآ عیانص

  ددعتم هدنلخاد



 . :رددومشم یرلهسلادم

 مسر تعنص . ید یضع هل رلئرح ۸۸ ۸۸۲-۸ |
 أ

 ۰ ردشموهلبا تاف و هدهناب و 3

 ۰ ىدا راو هد دا هدهدر وصل و

rلث هدانک نور دوشلپ هوا  
 كن هسهدنآ ۰ < رد تکل ر هدنسهعطاقم لحاس ید

 تبالو كنتموکح وقودنو بولوا ناک هدنفرط لامث

 یرههوموق ةدنفرط لاش .ردا لیکشت نسهب رک

 نوتل ۲ كنهرتلکنا ًاقرش .رونلوالصف ند(ونآ) ها

 هللا یسهعطاقم یاشآ ندنعباوت یسهرمعتسم یلحاس

 بولوا ناک هدعلقارب یلضف تاق ییابنا . رددودحم

 ر ندنلخاد

 هلا رلوص كچوک قاط ر رکید کردا روس یاح

 قالت هشاج اب نالوا یغنایآ كتو هوموق رارب

 . ردر وسم هلا رلنامروا قص قص

 هدا و رل هست قفوا قفوا هدف رطه ۲ را ردیا

 ردا یون ینسهبض را تعسط راهرد كچوک كچوک

 مدل لر یس اتت E هد( وس اقا ) هتکلعو

 5 ردهانک ندنرلن داعم نا هکر دك د یر نوت

 ندنسهعمتج رازج نپلف س نول وبا

 ندا دادتما هو لحاس قرش « هدنسهطا نوئسول

 هد رللج ا رحوا كل ابح نالوا لاک هدشالو الامازو

 . ردیان تن هش اط ر .یثحو ندا تماقا لب ام

 هللالدب هجوها . ( ندهجزبنا رف ) سا
 رب « قلا یشرب رتاسایو باتک ای تغرب

 اعوطقمهر زوا كمرک هنب ر هجنلک اونو واایو هورتابت

 هاو سد ر نی هرزوا كلرو ترحا نشو

 | .مدلواهنوآ كل هنسرب هنس ه نع ابص :دقع نالیاب

 هب وا

 كنس هت حابص هک ندا دقعقا رازاب هل ر وصوا ح

 , ردراو یراهنونآ قوح ۰

 قلزاب هوا « قلوا هنوئآ : هلوق تانکر بت

 یرتییم هلس ر وص هن وآ هثدش رب ک كلا دیق هنونآ

 ۵ قلوا

 تی ااا س

hg 8 5 ۹عبا هنسهتت وق هتشپ هدیاتسرام یی وا ی ۰  

 هد ونح فرش هرتمولک ۸ ۵ ندەتشپ ادو رد

 ۳۳ت یو دا
 ریس

 لیوواد تنوق یرام اوسنارف لب و وا

1 NTSA Kak AE SS 

 لالقتسا اق صا هدنخ را ۱ ۲ .یدا ینادناموقیجم وط

 يار طقم هد ۱۸۰۹ .یدرلا كارتشا هنسهب راح

 تاعا رتخا یلیخ هدقلبجم وط .یدلوایلاو «(تسر)نالوا

 ردراو یلالّک او .

 ( ول ) لوعاد قسوهما لاو a تم

 . یدنلو هدنلنادناموقو تردعم یتکم یج وط

 تعا رز ملع لیوواد تسنرآ تو کا غوا هدكنو

 . ردندنلاجر تسایسو ندنبایرا

A 1شادرق هنآ : باطخ هلک هنس انعم وهاي . 

 . رل رد هدوهاب هنآ

 مس

 . ردهبصق تایل وک رب هدب رق ناهنصا جت هنا

 (هوآ) قلخ اروا اکو < رد یار طقسم ل(ر رج)

 ۰ لا رار د

 هد(هوآ ) ه( هنآ ) : كرا ق هدهحاسلا ناتس

 . ردناک هدهفاسم خسرف ترد ند(هواس) . رشد

 . رده احص یساوه ۰ ردمساوو قس فط ترد

 هلساعوقو هرتاسوزکنج .یدا رېشر یسارو ندلوا

 الضف « املع قوج ر ندارو . یدنوط زو هارخ

 : ردسکعرب لاح هی .یدا شمش ارزو

 هدتنا هوا )> هدتسهزا ناد هللا وزق س

 ندنرلقدلوا كرت لصانع یسلاها . ردراو یوکر

 ات نرو رس درم و
 ۰ شا رب

 هدرصم هکریلش د ("فقولاةبآ )اکو بت ها

 , ردهدنلخا د ی ردم هنمو ؛ ردندن اقحلم ) اسد (
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 . ردةدناي كنو یسرپ وک شون رح کهدنرژزوا لس
 ر ردشن نو وقو YE هل رام یسا اھا

 یادم و نافودوروق یمهطا هنا

 هکر دهطا رب ا هدنورد شسالم یرغوط هن دودح

 ندنخم رات ناسکس ز و ییاكس یدهلا دجا دمروپشم

 هداروا ردق هن راب ژ وقط ناسقط رو أ كس

 ییدتا اعدا ینغ دا وا اف هہاار اشم

 نالعاورشن 3 ا یه ونعم ما

 - زلکنا

 مایق ندهطا ۲ را هرزوا تام هل | د رطو حد یی وط

 . ردشماشاب

 هرکد Er رکسیع یاوق رصم 2 رهدیآ

 . ید

 ی رلکح هدناتحایس نه نوا رک رال امور .سا ۳

 هد وعم ر : ی رلکدتا 7

 a کا

 قا

 هدهد وعم ا و دداا نا هدن رل" د وع تینا

 ۰ یدارلرد ای وا هدآ

۳ JT اکا ا a" E. یلح شست 

 وحا اقا دوخاب وحا وقوا هکرد رهش رب هدنسە رمعتسم

 ۲ ردیسهرادا نکس كتم وکح ٠ كحوک للرب ما

 نسیداو یره ما رفآ ندا نابرح هدیلاوح و

 ناف رک ندا لصف ندرلعنم كن وص هار

eیسونن ..ردنیم هدنعافترا ۷۰٩و هدنرزوا  

 لاب . رده دلب ۳ فطل تباغ یسهرظنم . 6

 . ردیماقا نگر كن راز وسيم

 هدنتکلع لاغ RL a س لو وا رها

 < ردبصق كجوكر رب هدنلخاد یسهس وق نغر ومالغ

 نالوا ی .4قن دح لزوک لا كاسات ہر كوس هدنرا وج

 . رددوحوم قرا نغروم

 برع بونج هدهرتلکنا و تورتس رها

 ۰ ردابحاب 5 هدنلخاد یه وق توع وم هدن رلف رط

 یرل هناخریمد « یرلن دعم رول اار و ه . یسوخ

 . ردراو

 1 رغ بت ونح هدهرتکنا پت لر وتس رەنا

 ۰ رداضق - a Ay یسهس وق توغ وم 3 هدن رلف رط

 . ردراو یرلن دعم رمد هدنسضارا

 هدنتکلم لاغ و افرا س توسل ما

 نوشروق یلمیب ۱۱۹۷ یوا .ددردنبو نا رب

 ءردراو قاوم الساف « قابا چا ندم

 ورتساق ۰ ردهبحأاترت هان اا چ ود وغهنا

 ۷۰۰ ۰بولوا ناک هدنرزوایحفس یلامث كنلبج رونام

 ۰ ردرا و یسوف

 الا ۰ نک هنآ فا ودور دراب رب ج نکا

۱۲۷۸۰ 

 هد ۱۸۹۹ ۰ نتغوط هد ( كقر اروا ) مدنخم رات

 ۱ ین رلقحوح ك(رلاش) ریهش بیدا

 یدادعا بتکمكنءدلب نالوا یآرطقسم «سشع وقوا

 یسهس دا رام ۲ هجراب باقر . ردشعلو هدنکل رب دم

 ۱ -. + .یدراو

 ا یر لا هجرت - (یرتاه) نک ها

 دك ك( نکهنآ ) فا ودور نالوا

 . ردندنساماع لافطا ةر ملعو ندنسایدا

 ۰ ردشمهلا تافو

 هد (كورباتزا) هد۱۸۰۹ .یدبا ندنلاجر تموکع
 كرديا لیصح یهفسلف هللا تابیلا ملع ۰ ردشمن وط

 ۱ LUT ام هنس رب بیشک هامور هدا ۱

 ۳۳1۲ ردشلدا ی هتکلبهار یهناخرافس
 ك :وقیردهرفیآ رقایسور هد۱ ۸۸۱ درا صد ندد وع

 ۱ "قاتسوررب فی رش سدق بودک ههرتاکنا هايس هیص و

 ك(سويسبل) نداملع .یدشیلاچ هنلاصحتسا ینلسویقسپ
 ر هدنندوع هلتحایس هن اتشبحو هرصم هدنتقافر
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 رب رحم رله رطخمو هم انف رغلت واو هب هب سان. ةه

 یی ورا ا
 هع وقو هدنرا هنس ۱۷۷۰۱۸۰ بولوا یمجوت رهظم "

 جیب تافو I هد۱۸۷۲ ۰ ۳"

Jمش سدقو لی  

 دوبام ةا

 ES هنس رلهب زاحم هسنا فو ایرتسوا نالوا

 كتسالوقسا هدایوروا . رالهآ ري را 1

 ۷٩.. ,ردندننیلل اتم وندناها یسهف سلف تایل رت

 هدم غا ر یک تلا اک هدنبرق قیهش تا

 تافو هدنررد لسرام نس هد ۱۱۲ ۰ شا دل و"

 3 ر

 هک هلیناک فا ز راله .یدآ ریس یاب لصا ۴

 ما و و هدیسانعم كن هکو . یداربو نده و

 0 رد کو

 ینحوح كليا یک ی رکا تان هلن اعرب قل هلغ رالهنآ 1

 هدهسیایدیاندنلاج ربرح و ندناکد | زاصا یرد فن

 كن و یداراو قبح و لیمر د دشو یمسهقالعهت ابداومولع

 همت كل رکسع نالواتشردو لمتح ی رف و و

 بیده | فراعهومولع یرلحور لوا ندهمردشیا ۲ ۰

 ه دن ّط ك( رالهبآ )هملعهسرتوت .یدهتسیاكمت | هغو

 هکیدروک ر الها . ید یر داسا و د وتو

 رکا “نم ا همطع دما رک دک ی ) 8
 نوجما كنا . یدا روعوا كب هلیم و قوذ رار

 لنت نیا شا اناا هنکدس كارکسع ادا

 ینعب نر  ش لا یس هقت است و قوشنالوا راغ

 زاو ندشنارو قح.ندنحقلوا قجوج كلا 9

 نودمو مولعم هدننامزهلا دا رت ی ی رک عکاس دارهک ّ

 هناصح لدح مع هصاخلا و كنفرام» و مولع نالوا

 یرا۲ سلف ی یار |

 روشم il ف :نالوا ناق | رجا تاقیقدت مدنقح

 ضمب فلتخم ندانارود هدیابو « نزوق ندنرلفونیلیف, |

 | یملعم مان ویهاشود

- ۷۷۷ 

 و ر) الوا كنج رت بحاص قرهلوا هتفالخ كایاود
 و رالهنآ . ردشمهلا تاسا کیدل اس ردو دلت ند

 . ردشعا عاتسا یرغوط هنب راشاب ی یف ودم

 اک دک قوج هدنروغوا لیصحت رالهبآ
 ور وص ن دا رس هدالدا و هرظاتمو ندکدتا

 مولک نالوا یسیلدج یجنرب كنامز كردلک هسرا

 ویماشود مولک .یدالشاب هعایس
 دن )هل اتم قطنم لتزارح دا و هدیرتسراد
 رشت یسیدایم هبققح هدنشم سخ تانلک نالوا

 E ندکد هلکد سرد چاقر رال

 ضعب لساسا وا یف اک شرط كسردم وت

 « هغمر دشدقبض ییسهجاوخ كرهدیا دارا تاضارتعا

 ه( نلسور )تیام

 دح . یدرو رارق هل ۲ عضو معخو برقر الع

 كتناحتماسور نالوا تداع هدنسهفسلف كىتسالوقسا

 ۰ یدا رو دا

 ۰ یدالشا کا زیحعل و قسضا

 دقو هذخاو«قسیفسلف كاسم ككنملعم هلسهدنع وض وم

 ۷ یدتا

 .یدا شمزو زار نت (رالهآ) .یعاسمو

 تدمر نوجا كمر دنلکد ىننهذ « ثكعا اوه لیدت

 . یدتیک هباسناتب رب
 یداتسا «ورغوط هرات ۱۱۱۰ «هدنند وعهسراب

 هعموصر «شملکچ هنشوراو كرهشییوپماشود مویلیک
 شیثکر  هدارو هن طقف.یدلو شم | تماقا رابتخاهدنن رق

 هنناسب ردن یهلا معو ۳ لدج لع قرهلوایلع «هدنتفاق

 هابسر هقشب اب «هلیقوس قاای . یدیا روسدا ماود

 لاحردو یدهتسیا كمدللا عاتسا ینردمو ه رالهنآ

 هنسهجاوخ كردنا راهظا یلرمغ هلد اعرب لترا رح یی

 و وک .یدوقوا نا ددم یثاسم سختابلک

 فیض نیکلسمو رکفامایدتا ؛یدتا لوق و یدح

 یتتب ولغم 1 ظن هنکیدن ور وکر و .یدولبا هعفأادم هدنر وص

 سم تابلک « هدقطنم . یدلوا روبم کما فارتعا

 نيتمألا ءندندامع فورعم كا كنبهذم هقیقح هدنشح



 ۳۷۸ تس

 (رالهنا) هب(وپماشودمویلیک ) نالوایرب ندنرلعفادم
 تیصرب كوه هجرت بحاص ی رفظمو نایلدیادیما چیه
 كن ویم اشمویلک یرارادفررط ےک .یدردنآ زق ترهشو

 هر 1 eg كن هعموص یغیدنلو یسردم

 كننرانمشدزکلاب .ولیدراو یرلیاردق ھا فیلکت

 اک .یدلوا مدام هنسارحا ثفدکت وا هکر د فل اخ
۰ 

 یغاط رویشژنس « هدنراویق سراب رالهآ هن رزوا

 نصحتم هدعق و هرب مکحتسم «ندآ روا ویدشل ر هدنرزوا

 ۶ ضارتعا هنرزوا رللوق ممضح یک نادناموقرب

 یلاخ ندکازحعت «ندقهرو رابره یرلن 1 «یدربدغاپ

 قو راو هدنشاب زوتوا قح ۱ رالها نامزوا .یدالاق

 یک و اه یاس« قطنم هد لصح و « ید

 . یدا

 ۳ هکیدن وشود هنبدنکی دنک قردلوا ىلقح كب

 + اص واوكج ها ور وك وک راطهدنکت یک ےس رایی ابمیلدح

 لغو دما تالاا .نیم ههظخالمو هتشیا .كحمر و
 لوقكلهلغ اوفورعم كا كتقوو یدر ورا رقهک |

 . یار یا کیس (نوالود من ار نال وا

 دم هسردم یناه هدنردق ی( رالوی )نال 1

 4 (رالهآ ) ۱شب اراو كمهمنكب نوا اقلطمهسیارولوا

 یدنوروکی هلارب یایقودودحمیرکف مین 1) هدنرظن

 رویشار رار رروضیف هد رانهد رند یرلزوس
 هعآ اطم یدک یدک. لیا رال هيلع ءان .یدیا

 اشاغسه سر کم O قح یدلب رب ندن ۱ هلتبت كأ

 شر لاق رح هدارو قرهجا هسردمر هدنشاب ینا

 گر یتسهداب نّوالقت را رالهنا هنن رزوا كنود .یدالشاب

 یبهحاوخ کساهدارو ویدلک هسراپ قر هلوار وبما

 هعم وصو شل دیا مف رت هنغلس وقس نولاش یب (و اش موياک )
 ی(رالها) هلواو «شاوالجنم کسلسردمسهسردم

 هتفل اخ . یدلو شیلغاط یهقرف نیمهتسیا

 زد هدنیکو ا هلیتفص ذیل لوا هنس«وا نوا یرهیمارغوا

 ,یدلس هلوا لئاب هنسبس رک یالسردمو ینیدلوا نا

 رفس ول

 ۱ یکهدننااسل" «تقالط و :تا دژ بشید هتنهدافا ك( راله۱)

 «تفاطاو هداج
  یهدنسادا

 نانالک ۲ .یكلنلرد. كنەغلف ۰ تعسو طاسبا
 , ندیا مایضنا هنتسایارزم یرهاظ لصاحاو تیرعاش ر

 اهتاوس هلال و ته

 و ,یدیا شعانیمات تیثیحر ك ویب اک 1یهاوم ینا
 «نداسالا «ندهرتلکنا نوح | كم لکید یک

 ید رلرولک بوشوق هنسرد ندننالوره كان هسنارف

 ا كس شب هنسیردت هقلح رظن ههقوئو« تایاور

 شا روینالپ وط

 ینیدلوالصاو هب ازم دح یرهشو تبص * رال ها طقف

 ,یدلوا التبم هقشعر لتبصم نوجماییدنک هدنامزرب

 تیاغهدنماف (زیوله ) یسهداز هربشمه ك(رل وف) زاباب

 راتفرک هنقشعماد .یدآ رورو سردهزق ر انسح

DES, 

 جاودزا دقع اخ لکن رالهآ هن رزوا كلوب
 .CDya ی

 هداعلا قوف هحنلوا رادرخ ندهعقو ربا وف . یددلبا

  یقیسهللسانت تالا اما فوسلف هراع كردیا اد لا

 كيو . ىد لو ی كمردتبا مطق کلر ۰ , 1 ف 5

 "هدیسهحوز .یدلکچ هنر د یل هد نس رالهبآ هنرزوا

 هدنشحو ر

  EAEیدلوا ههار هدنرتسان» : |

 .هنیرزوآ یاربا كنسهبلط رالهنآ یدمک قوچ طق
 كلدح لع او كقطن راع . یدالشاب هاسی ردن هن

 كن رس تیئالث .یدوللا ما ود هنقبطت هنت اهلا تیارصت

 0 هتایما ) ؛ یدشیلاج هنحاضیا
 ".یددلا هصالخ نکلسمو لوق یدنک هدنو قرهزاب

 کت ییدهلبا نابت یلعتم هم راد ًاسماقا ہدرئاو قجنآ

 راله ندنکیدع وروک یفاوءهتینا رصن لوصیآرو
 زدباداقعنا ًاصوصخم كرا

 ۱ رق هنقا رحا هللا اک تاه و: هد دم نواوس

 ینیدزاب هلیمات تایهلالخدم

 دنرتسانم رادم نس ردق ه هحنل وا هدرالها و یدار و

 ه؟یسلح «ندهک قوح ندارآ قم ۲ یدلوا مو

 دعا ی رح هلدط رش كا تدوع هن. رد سی هد



 لصا كن( یهد) نس ندهزعا هدرفسو طقف , یدلوا ۱

 و كنابهر هلاسر رب ینیدزاب راد صنم و

 ۳ یدلوا روح هرا رف هدندآ رو كرهدیآ ت ۱

 | رک صندگد با تماقاهدرتس اشو 5( ۷
 یس هبلط .یدتا ازت تاچ وک هنسیدنکهدرفرطوا

 رو یدوس لزمهلغلوا قالم هداتسادرداک ندفر طرق

 تحار هدهدارو هجرت نحاص . یدلک هنلاح عمو

 نا روم "دردم ماتقم ك
 . یدنابق هسرتسانم دلیژ نس بم هدنرلحاس رسميا

 كل (یروسیلاسود ناژ ) هد ۱۱۳۰ لصالاو

 هتنايقفوم كلیاو سعوروک هدسراپ هن ًارظن هتنداپق
 را رکت هناسی ردت هدنرزوآلح روشژ نس نالوا هن

 ريغ ر دقوا ینیدلوا التبم ك ( رالهآ ) . شمالشا |

 ہددجت كنسیدنک لب رجت یہ كب ییدربک « رات |
 .هدب !نیکست ولردرب نصرح كوبوا نالوا هادا |

 دک و ندکد روکت ک الفردقوا رالهآ . ردشمهم ۱

 < رونشود تسرس یک یفیدلوا هدنکلحنک هل

 نوجا كلو . ىدا رلیوس تسبرس «رازاب تسبرس |

 لصاحملاو .رلیدیا هدنبیلع ةلج یناکراشاب ككلكيل واق |
 ك( راله )موبلبک ی راي دیرتسانمیرربت نسەدنامز ك وص

 ندنکیدروک حسیق نوجما قلن ابتس رخ ی رلرکف ضعب
 . یدا شا رابخا هرایر نس

 یناس هدنملع كن هجرت بحاص راز نسال

 . یدربدتبا :رادصا# یالغا تموکم را یی ندننگ

 رالههآ . فدا نىا ةا بو وا ىج ۷ هع و

 هدهسیا یدتنا فانبتسا یمکحو هلا تعجارصهنامور ۰

 (لبارهنهوولرب) تیاهن .یدمهلواقفومهکهربدتآ ضقت ۱
 كنب رم .یدتساوفع یسیدنک ابابا قلالد كزاباب

 لسرامنسنالوانئاک هدنن رق ی_منزوا اس یتامز ك
 ,یددلنا سافنا لیمکت هدارو ؛يدريک هدنسهعموص

 نالوافورعملا هجایوروا تناطسونورت رالهآ
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 لناحیههحیلشاب ترهشوتبص ناال وط هدنفارطا یان

 «:ندرلتک الف ینیدارغوا « ندنراتشذکر س نالوا
 تای ندر ادف تک ( رویه هل مس

 ۰ بک و

 كور یفیدای « هایسیعاسم « هایساهد راله طقف

 4 رک وا ات هدالبا رهام کیا رج ۰9 را

 . یلدا قحتسم

 را  وفس) ددرلصت مه زالدپآ
 ندا ماود ردق هزعامز زسهلصافو ترتف هکریلس هندو

 رالهآ . زدیسهقلح رب موم اکسس اس هسو و "رخ

 یدنک تقو هوم نهذ هک دیا رودبا فارتعا

 یرلن | هکردرا و رل دح ضیب ندا طبض ین دنک هدنج راخ

 نالواکلم یدنک كلقعرار لکنو .نهددا زواج

 یدارود ردزسهدناف قمارا دنسهقشب ندلقع هددا وم

 هدلئاسمنالوا ید فرص هکیداروبتسیا كمد نعي

 2)1901 ردیهلدبا و وت هلساض لقع ناعا هلس

eكأ بق طبر هش ر نساساو ق وقح هج  » 

 (رالهلا) هن كمدللا داقتعا

 ینیدلواقح E نوجمآ یغیدناوب یمالک هللا هتقمقح ر

 داقتعاو ناعا نوجا ینیدنلو قفاوم هلقع نوجا

 کسا رالهآ هک مەديا ەوالعەد و وش .یدیا رودرد للدا

 هبنا رصن تابیلا .یدا ردبا رب دقت هدای زكب یتسامکح نامز

 نوجا قالخا ۰ ینلااضف كرلن ۲ هدرئا یفیدزای هایمان

 ی راهب ظن های راشباشب «ویدابم یراکددللا نام

 ندنوشو یامکح زالهآ

 . ردص وصخ هرللدهداس

  ekرو ور وط بودا ۰

 یطارقوس « رواو هداعلاقراخ یني اسنا ك (روغاتف)

 وت هلا ۰ ررف ها یا

 ید وا اوم ات رضی رکی کیدر و ك(ن وطالفا)

 ردنا اعدا نغلو الاغ اهد ندرکف .

 هالدا ج داع هنلئاسم سخ تالک هدقطنم رالهآ

 هدایزكى اح ابمقاعتم هن رلتیهامؤ تعیبط كس تابلک



 بس ۳۳ —

 هدنحابهو لئاسم و نامزوا . یدا شغا كارتشا

 .هقیح «هیمسا :یدیا ربتعم هرظن کیا «كلسم ییا

 کیا ذاخنا كاسم رب تو روا ییکیآ دالهآ

 هنک كدا رفاو صاخ شا . یدیا هیققح ه « هبمساهب

 رود یثراق هوققح ندا رابتعا هدعو ینتققحو

 ون وسل یک نکنید دارس ها کوا

 هکهدنروصوا «هسیاروبنلو« هددرفو صخشیه هلیماع

 مههدنامز ینیع یرهوج یدنک نوت (طارقس) الغم
 هج وش ندنو هسیا معاق هدنرهوجنوس (نوطالفا)

 هدهنآ طارقوس « هدامور نوطالفا هکرلیراقح

 هد امز مع هدیره وج كنم رکیدو كىر نامزینیدنل و

 قعلوب .هدناکمو لحم کیا یک دا مه «هدامور مه

 تقو یغیدلوا هتسخ طارقس یک كنون .ردبا اضتقا

 لصاماو ؛ رلکمزال یبالوا هتخ هدك (نوطالفا)

 . رولوا لباق یرهلا عایحا هدعوضوم رب كندض

 ناوبح نایلوا لقع هللا مدآ نالوا لقع هکنوج

 یره وح ینسع هدییکیا « دیاع هسنح رب هدیسکیآ

aL trیراق  eRقرف جبهو  

 اهد ندا دع ندنافک دناع ههرثک دارفا كرهغا

 صخش ًاباوجهدهران دیامازملا ینکلسمهیقیقحرب لدم

 رب قیچآ كرهدیا مچ هریرب ییلک هلا یز ج ءیعون هللا
 د رفایو صخشیه مقاولاف .یدیارای وسی رلقدب ای ضقانت

 وا هحنلاثم ك( راله )هسیا سنجر هق.دنل و ناسنا «ن اسنا

 رکا .ردسنجر مذآ وب ؛طارقوسالثم هکریلی هنیدتقو

 طا رق وس. رد یلکر طارقوسهدلاحوآ هسیا سنجر طارقوس

 . ردلکد طارقوس س «ردلکد درف هسیا اب

 ردقوا یتاضقانم .نالوا یراق هویمسا ك(رالهبا)

 دی دشردقوا هدننامز تاشقانم و نالشالک 1. ردلکدمولعم

 . شما سکع هلیماع هخشرات هکشمالوا ییترارحو

 .یدبا شعاروهظ یی تقووا یسهرظن هیمسا اعقاو

 یر كکلسمو تح .یدا قو یرادفرط ردقوا

 يدبا شمارغوا هاس هننزو رفا كعب رب (نلسور) نالوا

 كيل وتقکلسمر هل ون نالوارحنمو یهننمهضفر هدند

 5 یدبا راما در كرهشود هشالت كوس یرلدقتعم

 نوزوا .هکیدمهلون نادیم كلسم و نوجا كنا

 یمصخ كلوا .نیسلس هلوا عوضوم هبهشقانم یدازوا

 ۰ یدیا یزورفآ كنا یاوح «یرادقتعم كل وتق

 مازلاو ذاا (رالا) هدنسهلدام سخ تالک

 او اشا ه سخ تابلک :یدبا وش هرظن ییدتبا

 تاک اردا كنهذ كف .رداساو تالک ه «ءردقی

 هزو زو هل | قیاقحو اشا .ردترابع ندننآاروصن و

 ہاشم هدایشا و نهذ نالو هدهیحاوم « نالک

 رظن مطق ندرلقرف یهدننی ایشا «یناماشموو ؛رولوب
 | ریا نوکیو مج یرلن ۲ ؛ ردیا هظحالم كردا

 رات < رلهشاط. لماش هدارفا قوح زا ندرلن 1و

 . ردسنجو عون رافنصو « رلهنتاطوب .ردبا لیکشت
 رب كت نالو .,هددازفا نوش. هدنامز نبع سنح

 راع نین وکی تاهانم ؛ ردلک د .تهامو تعط

 WF e نوکی و نوت » : هکر وب د رالهآ

 < یاک قطنم لها اکو هدهسیا رشک ردق ۵

 هداج ینیدلوا بل و ندهریثک صاخشا موقرب کهتب #7

 ءوقرپ « زدوبدبا فیصوت هلبا رب هنب یبهثاطوب زب
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 ۹ <. ررود

 تتسا هتبئأو لئالدولرد کیا ییهبرظنو رالآ
 5ا ا ورئالد یه رات تابنآو لئالد :یدبا رو ریدتا
 .روب)ندنسامدق قطن راع كنسەب ظنیدنک الوا .هلقع

 مههلیایرلتتم ك(نوتسیرا) «(سلو) ۰2(سوب ری
 قوا ءیدبا رویشبلاچ هتابنا ینکیدتبا قتفاوت ندهطقن
 یندنلو كن اهذاو كملع « هدایوروا هدرصع یجنکیا

 ۳ المو تثج هدیلع ء رلتاشا ولردوا هروک هلاح

 هلبا ذاا دنس یتلاوقا كنامدق شخاط یحاص

 ع یدنک رک قوج نامزوا . یدبا مزال

 :رکف یدنک «كمنشود هلیلقع كنسهقشب بوقارب
 ارتعا هجاپوروا كملبا تابثا هلا کیدید كربغ



 قعازق یاو هد هدرظانم .یداتداعر لرقم ریز کک

 كداتسا «كمنا داربا هرقرب ندنتم وطسیزآ ق

 .یدماردا تیافک ایرثک اتمهلارک ذیل وقر ك( لم

 ندنفرط یحاصكوق زکلای شيا كوكا هدهثج

 یفیدناو لخاد هدننتم كنهرقف ايو ییفیدلوا شم

 ولرد و كعد . یدا رلاق رصحنم کلا تاب

 .قوح قمدخ تخم را «قو یرب ردقوا كلقع هدن

 ناند كيتسال وقسا :هدانوروا « هداطسو نورق
 یدک, هیت راله ا .یداآ و هد اشرب كن هفسل

 ه هلقع "یدایم.ضیب نوجا كاتا ی
 ساسا هنسه رظنوت كل (رالها) .یدا رودیا دا |

 لوک م هدارو : یدلر و یان هب روصن هل 1 ۳

 هروصت ىح و . زکج هیمریک هنسهشقانم كنه

 .هنآ ) کا ییوس شوش زکلای . قدقار هن

 شه ا لح تسهل اسم سخ تاک یس رظن 2

 سخ تاسک .ددش روا یالکشم یهدناح زگ 0

 چیه كعد ردترابع ندننآروصت و تاک اردا كنه

 روس یرلبا یمکح ر یچهمهدیا ضارتعا كەي 1

 ناپای هلک یتاک اردا و تاروصتوا كنمذ هن . روت ۰

 نویقیقح ندا قلتو دع قپاقح یرلتآ ه نو بن /

 هنلکشت یک ییدد ك(راله1) ینعی هاهجووا كروصت

 قامت هر ایر ا لصا هدارو . نهدیا ۲

 كن هم مع بک دنس ەت . تا و ندا ۳۱

 اشم هدنرلنیو 8 ۴

 هقشاب اهد ۳9 یربغ ا هدا كدا

 كرلتماشم واو « لادم « رانوناق «

 ها

۱ 

 وا ؟ ردیدوجوم لاثم یی نالوا یراق ر 8

 لح قبح و ؟ ردیزاو یسالعا بلاق رب كى 0 ای

 هدنهذ « راو دارفاو صاخشا هدتققح . ردە أ 1

 اج . راو هماع ءامبا هدناسل + راو هیموم 3 ۷

 صاخشا نالو اف « ندا ریغتو لدت اعاد ی ۳

 ؟ ردیدوجوم هشباث نابعا یتجهلوا لاثم هدا

 ےک ا

 هبنهذنانعا «ق وا .لاعم.هبهمومع يانم کد
 ًاماع یهرظن ك ( رالهنآ ) ییهلأم و ؟ ردیراو
 هدنروصر قاغ « روا لح هیرغوط ندیرغوطو
 روشی :هکیع اب لح

 ۔ه رظن و ردما ناسهب رظن رب نایاشهتقد رالدنا هدنابهلا

 نمهناییشرب هقشب ندیشیفیدأب هللا : هکر ون درال هلآ هدنس

 ین رکفو رالهآ .نسهلوا ر داق هغم اب نسی آ اهدندنفیدبایو

 .رودبا دارا ببسییا نوجا كمر ود تموج

 ددنکم كا قلخ یربخ ع ونهنوجما هللا» یر

 یرب زا اهد یر ینعی ردراو یواست هدناکما وو

 .ردنکع هدهحرد نبع یسه ردلکد نکم قوح اهد

 نوجاكا قلخ یثرو كنا فرص یردق هکنوج
 . ردیناک ههالا كعد ی ز

 قلخ یربخ سص نالوا کک هللا هلع ا

 یدانسادسح ایو ظ هک اب تاذ هسیارولوا كجا

 و هللا هکولاح «ریلکمزال

 تیکع هللا» یرکبد

 صلبا كارت و 2 ۳

 . راباب نوجا ینیدلوا بسانم

 ردیالاماو كرت « زعاي نوجا ینیدالوا یر قاب

 ىل اعلا الوا .رو راقج یرلهحت وش ندنو راله

 رداق کما قلخ FNS ر یربغ كامز یفیدن اراب

 كنسه این تمکح یدنک یراب تاذ هکنوج یدالوا
 كل اع یأاشره ندنکح هیمهدنا 2 هنفالخ یساضتقا

 كمهللا عضو هنآ نالوابسانمو قفاومهدایز كا هنلّک

 . ید یرورضو مزال

 «یدمهلوا رداقهدهکم ۶ | ىتاخ یرش هللآ هکر و درالهنآ هن

 ۰ رده زبم ندرلتفص ی ی

 جم هغ دا لوا یس ەنسحو ۳

 هو نیا ھا راباب ه .

  aهسا رويءاب 11

eتولوا "یشنموعبنم تك ههظعدبا ا  

 یسه رظن و .زعهلوا لصاح ن

 3 (جنیل) ت وا ر وم دک شاک رالهبآ 0

 یازماما ندنسامکح مالسا > ریلس هل دا دع یداتسا

 هدینآ وق «ناک ام عدا ناکمالاف سا »كنس رلت رضح

 . رویشیلاچ کما ریظنت



 سس ۳۳۷ تس

 شمتک ندقن رط زب تسبرس (دالها) هدنابقالخخا

 فتا

 . ردت نالوا لصا هدنناکرحو لامعا كانا

 ردقوب تیما چیه
 وا هدلاح ینیدناو طو ص اک | بلق « یفیدلوا یونم

 . ردیاعلوا دقت هللا یتقفا ومهنادج و هدیسهبقالخ تفص

 تکرح سه نالیاب قرلوا راغم هتراوا كنادجو

2 ۳ ٤ 

 | رظن هر هچ رب ی رد نی وک تاراسج هع |
 ۳۹ ۰ ۹ ۰ * مپ

 تالعف

 یار هدب رظن قالخا هلع 2

 . ردیک یواسم ناه قماعای هلا قعای یشیا

 تاکرحولاعا نالوا قفاومهراونا و
 فاس هلوا تکرح رب یالخا «لعفر . رداربم ندهانک

 یسمدلا لامعتساوفرص ی رابتخاو لقع كلعافنوجما

 4 رظن فالخا ییدتا ذاخما د دل رالهآ هوا روش

 . ردرلنو هدیرلساسا كنس

 KHE ۳ تبرح هدایوروا راله و

 باجماكنامز ینیدلو .هدقطنم . ردندنراسسومكنس
 هنساملعیرود هاتا رار هللا هظفاع یطابتحاییدتا

 هللا وطسزا ششیلاچ هکءهرتسوک ددجت رب ص وصخ
 هثمر اف اک رتا تیروک م اح هاهذآ كشراورتپ

 تابهلا .

 رب رظنصوصخم هن دنکن و ما نامز وا یندهدنایقالخاو

 یییدنلو كن هجرت بحاص هدایوروآ و ا و

 ردشمهل | نالعا ین را رحتسا تالقع <« شونتلی

 كلقع « كم ا تراسج نشود تسبرس هوا هدنامز
 قع وط عبا هلقع للقن هللا نالعا ینلالقتساو تنطلس

 . یدیا لکد یش رب قجهلالتآ یالوق
 رلتک الف کیدکح ندنلا راباب بصعتم ك ( دالهآ )

 تا ندکعوشود تسبرس وا په رامتس ییدروک
 هسرلریجتز بصع هنیدوق كلکلوتاق یرکف شا
 كنامذا .ردشاک یرلیا ندنکیدمهتسیا كمهلا طبر

 رسا هدنلا یسارصا تموکحكن ابا «هدندبلاچر اسیلک
 . یدا زامهلق زسازج رالهآ هتلا نامز رب ینیدلوا

 , ردیحاص تانکلسمه روصت هدهفساف رال هنا هصالخ

 هتشیآ

 نویقبقحو نوپمسا هدنسهفسلف ییتسالوقسا

۱ 

 ۱ شمهروت امکح ةقرف کیا هایمان

 ۱ اونا و سانتا « كن هبلک ؛ییادعم » یرلبکلوا

 ردقو یرلبققح دوحوم هدنهذ ج راخ هن < هدنهذ

 اإ ییلطت هصاخاشا فنص رب عونو سنج
 ۱ ز یجنکیآ . یدا رلرود « ردترابع ندرلءاع

 لوا یربغ نددارفا كسانجا نومتقح نعي امکح

 . رلیدبا لئاق هنیرلهیقیقح تبدوجوم
 هافقانمد دشوتاثحا«قوج تك هدنني هقرف یک کیا ون

 نوت هک ی دیا

 ۳3 فل ات یرلن و راللهآ .هدنامز رب یک کیدتا نایرح

 اا زکلاب اقاو < هلك ءیناعمو شمهتسیا

 8 رابع ندرلمسا ندبا ناب یایفیک نالوا دوجوم
 5 روصت ییاعهوا یار لکا قیدصت قغیدلوا

 وحوم قرهلوا روصت هدننهذ كناذد نوشود

 8شغآ اغدا یفیدنل ون ی رانهذد وجو ینعب «ی را هبققح

 99 طق. ردلئاق هندودحم فالقع هدناسیا

 هداوا کاع هناکی ثلقع هدنلخاد یحالص ةرئاد

 زوا نادحوفرص قالخا لعرالهآ .رابآ قد دصت

 ف هدایز نادقلوا ید هلع ءان ؛ردسسوم

 2 هدهطلام هد ۱ ۰:۸۲ س رالهبا

 قع را هطل ام .

 ۰ ردراو یرتا رب رادتمق

 ۷ هنس هقشع ردب رامعم نابلاتبا

 ما مس
 سوده فور وغ نل ها س نا هنا

 : aN هد۱ E : روح روم ناملار فورعم

 2 ساق یی وک

 دراو یخ رات رب بکس نددلج ربیمرکی هدنمان

 ولها ین ولها تلا ) نیلها

 .نو) ناک هد سنو موبلا .(ندلبا ) سا

 هظفاسحم ین رلهمقالخا تفع نکمتم هدنراوج

aف ندا قبس هد راقو یلاح هجرت  

 ؟رلیضفار اراصن ناتوط لاثتمإ ةنوع ی( لبآ)

 € تاعوقو » ردق هنسهنس ۹



 نیکو هکردموقرب ہداق سا . سا کا

 تك هقفتم تام وکح بولوابوسنم هنقرع

 رلرولوا E هدادانقو هدن ۱

etقاري نعل قفش مدت است لر یک انا  

 یغیدلوا بوسنم كنموق یک انا ردكعد یو

 . ریلیدیا ریبعت یلداج یر رق هلتیم وم ۰ ۱

 ردهدننکن ر رقاب رالاح هیښ رق یرلیرد كرلن وب ۱

 یلکش كنس راشاب .ردهایسو ترس.« نوزوا یراپ 1

 . ردیه هدهحرد قحاب راح هز ۱

 ااد یراسآر كنسيا اها هروک ذم لث ابق هیفام مم

 یصوصخ نکیآ :هدشابتج وک ن وچ د : رد لکد 8

 .رل ردیآ تربغ هلب دن نم ك افق هل !قی رط ضوعب ىئ ۱

 .ردقا راوو یراهکع تل ۲ نوزوا زار یرادکح تک

 طق روب ردا ۲ یتسهنوع لوغنوم ائروص یراه
 یرلن ور « ردلئام زا اهد هاتن هرات ۷ یو ۱

 یراکیلد نورب هدرلیک انهآ ر رين روک یک راقتم
 مسوتمو یتوق هم اچ TR لاحو .ردش

 ؟یفیداوا هدهیشح وما وقا نوت . ردیاتل الد اهل

 ٩ ردداح تباغ !هسخ ,سا وح جد هدرالت ]و ..

 یسهاببق یک انها نالوا كسکو یراتماف بسانتم

 ردرلمدآ .

  4قاشم ردترس یرلتعیبطو ک «یناداعو ق

 راک انا نالوا برامو یجوا ۰ رلردلیحتمهچ

  1و نا ر

 زوکوا ناس لغ و کروا كناق سما , راز

Rison 1و .ردیراکج هب هجو لشاب(  aî 
 . راردبا هلدابم هلبا زابل ابو روا "هدناباقم ا

 فلت ین راشاب بولوا ندیرد اب و ندشاق" و رله

 و ی رلنور ۰ لردیا نیب زت هلی راب وت شوق هدب

 هلبا ریش یراکدلس هلو یتلعتم _ هنانییزت ی. ۱
 رار یارب 4 ین دوم 8
 رونلو توراب و حالس شلک ن دابوروا هدنران ۶

 قباحو كد وحهدهحرد كح هدىآ تربح ۰

  eریاساص رقخ 1

 یتساوعد سکھ . ددقو

 هما ۳9۳

 یک قاموچ و زو وط < قوا « قارش هدهسیا

 : رارزو ییسافق كنمشدرب یراکدر دلوا . ردرلشماع |

 نسج رابیرد وا هرزواكم اهنارای راتببل اغوتب رفظم

 تردد دیسآ :ناررپنک هر اب رام
 . راردیا هجنکشا و لظ قوچرب لوا ندزما فالتا
 بوسنم هضنا قرع نمشد یراکد ۳3 هنن رللا هله

 هج هلق نامز وا . رد قو یاهن كتب رلترسم هسیا

 هدننابحتیودب رلک انها .رلرداترسمویامداش راهظا

 هفرط رکید ندفرطرن دیر هاشاط یرارداح . رثراشاب

 زکلاب رککرا دوروکرانبداق میا یھ .راردیا جوک
 شيا ہفت در کک ا
 عییانص یالوط ندو

 : ردهدهنادتا تا EY ما وقا ندنرظن هطق

 ۰ رلردنا ه را و وا وا

 هلو .ندشاط نالوا ندنسایاق دلرخ رود

 شاق ؛كمروا «قموقوط . رلساللوق نا الا تاوداو

 یرلکدربدلوا قرهلوا یاملرب نوجا كنود .رلزملس قعاب

 هش رلترص یک یتیدلوا ۰ هجابق ی راي رد كرلناوبخ

 . رذد وقفم "الماک هدرلن ۲ یرکفو سح تعنص را

 باعا ندنفرطیاها نوجا هنعمتدمزب یرلسب رهاسق

 ta ارا اش یتسایر هلبق هیفاممم ریلی دیآ نییعت هل |

 تربق هدرکنجنالساب هلن هرواخم ماوقا .ردبا لاقتنا
 «نربتک یسیزد افق هدنرزوا جام قوج كا نالا

 تاک ره نالوا قوطن دوخایو E ىو ا0ا

 ه ه رام . شعاآ رولوا ٍتح هغو هدنسا وغد تتایز

 4 روللو رار هلا یسهفناط ر هلق نکیا ردنک

 یرلن واعم كسير :رولپ دا هراشتسا هلیسیدنک هدناجا

 یخد كرلنو بونلق نعت ندرلمدآ عب

 یرلتحالص و قح هکعا ادناموق ا یا

 هنکح و "6 اخ كاج هدأ لصف یوعد هداسق

 . ردا لح ینا

 کان هلا ۰ یک هیشحو فئاوط و هلهاځ ماوقا نوت

 : روراو



 بیس ےک

 «هدوآ . رلاودلسسحتم هلا ید سح هد قلخ یسهلسق

 هس هج ر عد نوجا كملس هلوا قفوم ەدە را

 رل راباب كلنش و تفایص 2 رب هدنماقم ید ۳

 یا مپ تن و ا یہا

 -ابدا هسنارف . لسه رایساغهلآ تس تا

 هد۱۷۱۸ «شوط هد(زر) هد۱ ٤۸١ .ردندنس

 ه روا ندنعو یدهژار . ردشعهلنا تافو هدسراب

 هدا ۰ ٤لس هنآ .ردراو یرا هچراب چاقرب هدهجرد

 یدبا شلوا اضعا هب یمهدافآ

 ر ار وا نوجا لسا

 . یدا تابحر هدرصع ید نوا

 هیارح نف «هحرشت . یدبا راو ینراهم هدهدرعش

 . ردراو یرهم وظنم AR AI نالوا قلعت«

 یفیدزاب هلیمات ماظعخ راب ارظن هنلا وقا نرخ ًاتموامدق

 نف + هح رشت راع .رینیروک بلاغ هنملع یرعش هدنرثا
 . ردراو یقینص چاق رب راد هب یجا رج

 ۰ ردحارج ۱

 مس

 یرکسع هسنارف .لیها سانوژ -- لسنا

 هدهسنارف هدنخ را ۰۹ ۰ ردتاذرب ندنرلحارح

 . ددشم وط هدنسهدلب زب قرت نس ناک هدنتالو راو

 درو « حر « تيل هيم ءلفساجاف «سیک « ءاقستسا

 كیارلوق . رد مهم هکرداو یرلرتا راد هنس رلقل هتسخ

 قوشە هحلشاب كنه رط یسوادت هلا نینه رتسا

 . یدیا ندنرلمزتامو
~~ 

 نوآ . ردسدنهم ر ئ یلهسنارف س لس هنا

 نس ود قود غنال یرغوط هنتیاهن كرصع یج دب

 هت ا ودا هرادا یتابلمع عیسوت كنن اهل

3 
2 
 ا

 هنبص باغ راد هرلفقس رکر اک زود هنسدمهداقآ

ESیداشعا فک اتتا  . 

 هدهسنارف ۲ لسهآ لو _ یول س لس هبآ

 ۹۱ .ردندداصتقا بایرا نانند تارقو زف تقو

 سراب هد۱۸۰۷ ۰ شمغوط هد(سولوت) هدنخ رابت

 ااصتقارب تارقوزف هجرت بحاص .ردشغا تافو
 شا هلبا یلئاسم مهملا ثکلسم و نوجبا ینیدلوا

 دعا كاتیمج تعارز سراب هیصوصخ «سعا
 ا ناوید «یسیموم شتنم كنتالومعم هسنارف
 قر كسیانصوتعارز .ردشعلو یتاک شاب یلج

 2 برسا ؛شمشلاح + هلازا یلاوحانالوا منام

 | تاناو هارا یانسحم كسياقمو نازوا دام

 2 كوس ر هدر ون صا هقدب ندنو . ردشم

 جومرلهبماللهشبش زغیدنالا وقالاحونالوا بس
 هتسامصخ یهدنرلمان (ژنال) و (هکنک )یناغرآ یمآ
 رئ ار كوس یلارطاخ یفیدزاب هل دصق» هبا

 23 ۲۷۹۰ ندتګ را ۱۷۲۱۰ ۰ ردشمرتک

 مدارات ۲ شعب رکیدو شمزاب راربآ ددعتم ردق

 ۲ ترا تان وصت جد ردشعا كارتشا هدهنب

 : ردشعلوا هتهقتشاب یرثا مان یبیتسبرس
 >ابو هن رک یتلش رب .(تفس .سع) سا 5

RNاک نانیقاصو  

 asarî راس ( ره نیستی

 حس

 رد رب و :ولوص . ل ۵ ) ا

 ۱ بآ یسوام وص « یوام تاجک 7

Fe)هدوص «نایاشای هدنجماوص ایو هدوص ||  
 یر . رولوا فصو هناوحو تان نالوا

 اغ تاناوبح نالوا ییا .ردتارنرب یا نوسو

 هلا یرارکچ تایاوح نالوا یر هلا یر

 0. € ۳ ردیآ



۰ ۳ 

 هدندالبوصقا هلا یراغاط ناشی ناو

 (تبس) رب ندا شیع ها نیا تآ و نالوا نک اه
 ۰ ردا ناس هدنسافا رغح س وتملطب» شالوا ےن 1

 ( تعجارم هنراهدام هتتتس و تبس )

 ر و نالوا بوسنم هنسه رق هنآ سس فا

 .یدملوا مولعمیبسا .ردلمورضرا ج یا ۱

 هدعبو شلک هلویناتسا هدعبار ناخ, دم ناطلس رو

 ندرس » هدنسهرصام یسهعلق هدنق ۳

 هان ی وجو جورخ كنمشد .«شلزاب « ید ۱

 رورتیج «ردام « میس ۰ ردشمهلنآ لاحترا م

 یعاشرب زادرپهدیصقو مهفزبت «زاتم یسهبرعش ت 3

 یتادخدکو هموح اعا دا لوک رو ٩ ید

 = ردشلوا یسلاو رصم ۳ باشاب مهار

 . ردشلوا لئاب هنس ران اسحا و ماعنا هلم دقت را هدیس

 : ردندنسهدیصق الو هاشاب دجا تب جافرب و 1

 رمض نشور تفصا هاو شل تا را

 رنم دشروخ یارآ كنس ردکک یار

 ما هتسب وطسرا ءلکلاقم ریبد ني

 رک رتع-+ («ناوطالف لک ام رب تحت هجو

eكتدكارل ودعت و سر ااو هتم  

 ریت هن رغا ن وسا رغوا شوک یدق بولوا" ۳

FRE 6 

 ندنراقوچلس قارع س ( لا روصنموا )

 قورایکر .ردلضافر ندنرلرصاعم كاقورایکرب ن رال

 ناو هادنسهظفاحم یرلر وغ ماشو ر هم 1

 7 ( نازو ) نازبو ( روقوس قا )م

 و دا( سنت ) ست لفا اا

 و
 J یرلنو شاو ندنراکدتسیا قمر وط

 . یدا شمەلا ما دعا

 هلا نلصا تكنهعطق . ىدا شمهل وس هعطق رب یسراف

 ةرصنل | ةد ز » كني اهفصالا ندلادامع اک دیو هفت

 یلآ هننرزوا هعقو و هتشيا

 یسهبقوحلس ا یغیدزاب هلساونع « درا

 : ردوشهعطق . ردحردنم یسهجرت هه رع هدنخ راب

ig EE FREE 

 ناز و رقنس ف رکفن ۸
 ی درفلا قدسلاب ا رنظ ام

 را ملسا دق نکلو تسدل

 فر املا طرح

 الفد یجیرج ا هداشما - ییا

 7 كوس ندا دا دتما هع و لحاس ه دنس رمعت سم

 SNN لوط هب ونح ناف و ردهحبطب

 هنلوک هدنتو هل | یسهطساو یاح ل ۰ زدهرتمولیک

 كج وك هنلحاوسو فارطا كنهحطب . ردنا لاضتا

 او ها۰ هرات ید شم هرس یاب اوک تاتو

 ۱ رکا یدیص قلاب نانلو هلا ترک هد زاوک

e 

 وص مه هدهرق مه ( صوت .ر ) 1
KES۱ هر رس  

 تفصو هاقولخم نایوس «نایاشب هدنعا 3 ۰

 . تانات یرو یلآ تاباوبح یرو یلآ : رولوا

 ۰ ردرلناوبح یر و ف رود وق « یرومس وص

 ا یر و ییآ هر و 4

 ۰ هدنما وص هاک نوسلوا ناونح ٤ نوسلوا تان

 ندیا فیصوت یبهلآ ماسجا نالس هیاشب هدهرق هاک
 ر

 ر اب او هرزوا قلو بوارآ یقنسادغ هتشیآ

 هلتم ومع 0 قوطی ز- و نیک 4 وص یم هد س

 هن وص «فحاوز صع ن انل و هد رالګ ین قال وص

 نکل « ناروط هدنجا وص تدم لح ¢ قرالاط

 زکد ناقج هاوه ندوص قلطم نوجا كنا نش



۳ 

 ب روق ضعب « راهقبمولیق ضعب راب یا ایو یسهناد

 .رلس هلدبا رک ذ هدنسهرص تایاوجیرب و یا راهفب

 السا ندنغیدنلوب 2 يا ایج و جا

 , رارد هم روا تایم اوست هدا وه

 لصا هدنعط

 سفت یاوه نالوا یوتحم هدوصو ناباشب هدنجا

 هدنرهرود یرلیا اهد كن رلتاح ندهرک وصو هدا

 2 رای
— 

 وص الوا .هصاحلاب یریبعت یرو یلآ

 قرهلوا قصو هناا وبح نهلا سفت اوه هدیعینطلاح

 بولوا دودحماهد انعم یجنکیاو هتشیا .رلیداقالطا

 یساملعتانا ويح لع .ردبا هنا را یی انا وح نشاعلاوذ قیقح

 بوسنم هنسهقرف عدافص ندنرلهقرف یسهبعشتح هن رقف

 هدیراضب یک یرلکدر و ما نشاغلآوذ هرلتآ وبح

 فنص تزال ندنف ونص كنسهقرف ایادئلاتاذ

 ,رلردبا عج هدنتح یان نیشاعملاوذ كلذک یناناوح

 ندایادنندیا شبعت هدوصهداعلا لع تانا ويح فنصو

 عون رب هلغم وا ینک یرلقانا و هصبق قا رطا, بولوا

 هدا لج رالا جیسمهرلن 1 ندنخب دلت الل وقەدنماقمك روک

 . ردشلرو
 رق هد«بیارارورو میمب

 هلساغ هدننورد وص « رلنوم هققلاق

 هاچ وک كروز وس هد

 یرلسفت ءرلداقج ههرق هرزواكمرو هم هتنراورواب
N ۶۰ ۰  : 

 رخ ندنتعدلوا ینا وه یک تانا ویح لە اتم

 هنتص .هعدافض .  راج هدأ ا یما نشاعلاوذ

 تقوم ایو لع اد هدنااح هفرس,هسیا تااوج بوسنم

 زی نوجا نامز رب

 قرهلوا كلام هراه ر هدنلاح لهاکو « هدوص كرەدىأ

 سقس هلا تایصاع ی رلقدل وا

 فص TE E aR هاعلاود ندنکی باس ه اتد هد رق

 عدافص یرلضعب رلکعا یک 8 ا هدایز قح هغملوا

 . زدنا دع فدارتم 2 ن لاک هاسهک

 كيهباص ردتاذ رب ندهباص - محل ینا

 ینیداوا لوتتم ند(یدقاو) .ددزدنرابکو ندنسامدق
 هتسیدنک نوا کتا اب !ندكع تآ هچ ر بحاصهرزوا

 .ردشکوا فالتخا هدنمسالصا .شلر وینا محلاا یا

 فخ ن مهو كلل ا دبع نب هلادبع كنمسا طایخنم ةفيلخ
 دا هدیرایضعب . رولیوس یفیدلوا كالادبع ن
 ا هللادبعن كلمن فلخنم هللادبءن ثربوح
 93هانک زافغ . ربا رک ذ ءرزوا قلوا رافغن
 یدا بوسنم ههلقو هجر بحاص ردهابق ر

eیدیا یعاش یسیدنک « ردشلوا دېش  

 . ددندرلندبا كاردا یامز هلهاج

  كاوکره هدنیطاسا نانو -- ابا

 5و رو
 ٩ ته

 ع

 1. ید

TE 
 أ ابا ردشمر و ماب یدنک هاروو شمقبح

 و ه (لیشا) ك (نوتماغا) هدلبو نالوا فاضم ۲
 ن: نشعا یر ندرهش ید ییدرلنا ۱

 نیطسلفرب اف - مایا دوخای ایا ۳

1 

 1 e+ 0 E لسارسای اعاد هک یر

 ینا 1 دوسو یسهریشمم ك(سوللبا)

 ںٹعا راو یدیعمرت روپشم هدانهسم

3 

 ۳ مدل ره . یدیا شک
 1 ۱ قو

 ور یار دالا« هارلیوسوم  رابایبا
 | ۱ ٣

 ۹ یم هتساحات لاوحا ضع و

۳ 
1 

7 

1 
 ناروت مات ۰ هت شلدا ین ندنفرط ط نایلس

 رداسا
 نخ 3 ۱ :

 e هل ا "تا  .اف) فص ۱ ۲
AEل ( قاس(, نایالوص  

 ۲۳| درصد شی ان ایم
 ۶ | ۰ همالوص + (ندداینآ ءاف) سا ےہ ٦
 )الو یر اما :٤ ترصنو ضف ت

 ۱ ۱ بیزو رس زا نطو غاب ا * رولو ۳

 یدجدجا
 1 ۱  تعبط ول زم ملاط ELT شب

 1 ۱ هدیاووغار راب هد اقا دنا سا. ا
 4 E لا هلو دهم اط زن د مس

 )اِ ., ردشلوا ضرقّثم |



 فی کرد سچا ا را . سا ۽
eیا وغاراب (  Eو ریلیدیا ماکت  

 ريناد وس e aT نا (ا% الودوسر)

 م

 یسهرظنم هدددانق هداقن سمآ ناز ی ب یا

۱ 
 . ردلوکرب شوخ تاغ

~~ ۱ 

 ا E یاب هی

 تماقاهدن رزوا r زر هداقنسعآ . سا

 ك رل(ا۱) .ردهلمقرب دو دحو یشح و ندا

 ۰ رد یو ضم یغیدلاق ل ط وقح هدهلسقوت

 (  نامه ملیلیو ) خیا

 رد شم وط هدنل رب هد رات

 هد(تراب رود) ارکو صندهبف تحایسر هدالحسو ال اتیا

 و ندنحابس

AN ردندنفشاک. 

 هدهبسو ر . ردشهلوا باعا هنغل اضعا

 ی رلف رط نآ راو قعاقفق یمظعا

 ههنا و ا : رد شهرک هل ا راذک تشک

 . ردش | تافوهدن رهش ا رغ ه دئسههس ۹ و شاک

 یسامهداقآنونف

 مىسق تك دم یغیدنل و

 یسیمهداقآ غ روبرت
 ندنسهد دعتالاقمنالوا جردنم هدن رله رطخم كنتعج

 یتهیعینطلاوحا كتىراغاطراتب (وزەو) و (انتا)ەقشاب

 ساقفقو هناکر تالکشت هلا یرتارت حضاو هدنقح

 ناناش یرارتا مان هشژولواهژ نایت یدک

 كلا یوم ۰ ردراو هدیافل أت رکید . ردرکذ

 یان ( دیا ) هنبرب ندنابندعم نوما دیب ات تمان
 . ردشلریو

 ۔هفسالف iS - (تخسآی ته ناژ) ین"

 « شه وط ەد( دتسق 9و 3 هدنګ راب ۱ ۷۲۱ ۰ ردندنس

 هبعسط نونف تل ه وقس وډ هلا

 هد نفنال زآ : ردنا تافو هدااس و) هد۱ ۸ ۰ ء

 ه.هذم ك( تناق) الوا هدهفسلف . یدا یملعم هفسلف

 3 یدولا ل وبق یا وقا ك ) ۳ ( ۰ یدلراص

 یدذغر ورق تا ۸ ۵ ۳و شعلوا نیس دکللعمنداعم راع

 هو ۷

 دانشک قیرطر لقتستسم تین شیدا نقص

 یدشا وص هکمهلا هبحوت تماقتسا رب کیا هب هفسلف و هک ا

 . یدامهلوا قفو« ردقوا هدشنن و طقف

 یش کیلی ای هداب ول هشيلاچ هشيلاچ .
 نویس همانحالطصا رب یلاخند الصا تار وصت

 رد شما: تل اج رثرا لمس را هه هفت
mm 

 « نأواي:

 القا

 ,ندندننقرعتسمو نا نالا. -- ا

 ناس . ردشمهلل | تافو هد۱ ۷ ١٤٤و دلو هد ۷۲

 ۰ ردرا و یافل 3 قوجر ه دنقح هساربع هقسع را و

 نالوا رکذ هدب ج لیاحم همت . سا

ARیدنک قزل واور د ڭ(1)  

 .ردمسا نالب رو هنس هک رقابو خسرزرب ینیدلوب

 یرب ندنرادوسبعم كويب كرقولاق .. سا |ر 7
“۰ 

~~ 

 ديا

EE 

 یغیدلوا یی ی هن ااا یر رب برد

 هلا رب ینیع ی(ژفزیا) كرایدنه هللا یسادسآ كرلق ولاق

 ناماز یخ هل ربا ندنرب رب كدسج هلا جور ,رولیدبا نظ

 یدسحهلا و  EAكاب حوریهدنجما دسج .شعا

 هکمتک بوچوا اک ۲ هسیا یر ندساندا نوتوهزو

 ثولمو بوشمهاصیاق دخ رکا .شعارداهدعاسم
 مست 3 ۳ مس

 ءادسا هن .شعا ربا هفصت یعور یش كنادسا هسا

 هرزوا

 هدنسحرت لناح نوسل وا همم نود وا ناتا «هحاورا

 اقم شعا ر رو نذا نوجا كم ود « كم | تدوع

 تحارر نرد ما رب لا هاش ق را

 شا رونلو هدنجما

 ) تن وسله ( هدلوطات ۲ حج سودسا

 ه رعت ERE « هدنلح دم یزاغو هعلق قانح ییعب

 ( سخرس ) هک دبا هدلب ر عدق هدنعقوم یورب

 هدارو قیسو درآ ییدتا قوس یثراق هب ات سن اوا

lSنوش مک هایودوا ندنرزوا یر وک ینیدروق  

 ات سا U دالا لىق ناديفوفشا ید

 ۲۱ — ل



 ی را

 تمواقم یراکدرتسوک ۰( بیلف) یردب كن( هسرت )

 كمامهود هلا كتمشد . ردرلشعا رامشا هد رات ها

 رلشمالزاغو یرارابتخا یرلسداق « یرلقحوج نوجا
 . یدا

 لیل هددیعص یی ,هدايلع رصم -- سودا

 اتمی کلم سه ویک بده ےل اک
 رللامور ءرنصم طقف . یدنا یرهش کر لا كعدق

 یسا قباح كى ۱ کو صندقدنل وا طضو حتفندنف رط

 آوا یک هد از نوارتسیا .یدشود ندنت رومعم

 .ردترابعندهارخ نیغس رب الاح .یدیآشلوا هبصق ر

 یراود كدبعم ر كچ وک هدارو « هدنخ رات ۷

 ,tet یطخ فلغورەبه ر ك وک هدنرزوا

 . ردفورعم هب د یسهحول سودا

 .یدا سی هحرلیلرصم یعدق ما ك( سودیآ (

 .راردبا ریبعت هرب یفیدناو كل رهش معدق ربع ینوک و

 همتا م ا واتر ةر واک دکتری ل

 . ردهدرزوا یاتق فسو رح هدتنسغاشآ هرتهولک

 یجشرب . ردخروم یانو رب - سولهدا
 . ردظوحلم کد هدننامز هسلاطب ےس رلهمول وتت

 ضعب ندنرتا مان ( یخشرات كرلیروث۲ و رلیناداک )
 . ردشلاق بوک هلا هدرصع یجتتلا نوا یرلهجراپ

 زنا ررف رب هدیلاوتتسا یاش رفا بت اویا

 .یعقوم هتسو «ىلزم لوقهرق

 ه وراهترضح هلا ی” وم ت نورا

 5 شعلو E وشراق هقح سد ناما وا یعل

 ۰ رد راد هرت ک رلتمهم تكي رشو ییدنک .ردیوال

 تعحا سم 4 سقم ) یصاش (

 26 ن ایریا 1

 تادا ۳ نو هی س وب نالوا هنسانع«رعق

 علوا د

 بد ردهنق کر

 كع دە واه «بایایرعق سد «ش

 نالوا نرد كب ك زکد هد یعببط 2 راب . رولوا

 . ددشعلوا عضو حالطصا هن راوغا و « قاما

  یرعق كسوناقوا هک یدناوا نظ نامز قوح .-

 مظعا هدرلزکد ارکوص .یدناسابق لباق ان یتمع«بایان
 هرزوآ قلوا قامعا

 نالوا مقاو هدهساق تانلمع « یدا یهفلابم كب

 رحم راوغآ هکردمولعم یدمیش . یداک یرلبا نداطخ

 . زا نوا یهرتم ۸,۵۰۰ هدنرر ندد كا

 االابح نالوا لای كاسکو لا تاضرا هدهزآ هک مد
 ۰ ۰ ندنعافن راكن رل هطق كسکو  هلا تن رلغاط

 یلاع لا هلبا ینمرفح نالوا رثاغ لا كيرا «قرفر
 عافترا دعب رب كاهرتم ۰

 هد قرو هکیدنا و ته ۰

 ۰ هد یسهورد نالوا

 ۰ ۱۳۱ f . ردرظم رحم قاما . راو

 نددح و . روبل هديا دوغ ردق کلن رد ر هرتم

 زکلاب « هدنجما همان تلظرب یل 1 ك زکد ًارابعا
 ءکیرات و ( هروفسوف تایاوبح ) هعمال تاناوح

 . راردا رشن رلهرارش فیفخ هدنجما یدا

 ۴ هدرلنن رد و هع الوا . ردقو یساض كرح

 سیا هتشيا . ردا اضتفا قلوا هقشاب هدهس اج
 ۱ تینا ایم یقتلسع و یقرقح كب هس ابح اےک و ینح

 ۱ 1 ندرظن هطَم ول فرص هدهک ::ردندحتم

 ردشفلوا ۱ لصات ؟ ردلصاب تانا وبح هدرحم اا

 هغا شا ند راقو هکدا برق هرم رعق ؟ رو اثب

 . ردیآ دار ءام قبض

 هده رحم تاقط < لکد سوسحم هدراحما رعق تاکرح

 | یک کهداوم < ەدەرق هدیاشا و راختسا كترا رح

 ۳ هکر دشلوا تاب هلا هدد عم براج لکد

 هدرلزکد

 هظفاحم ردق هب هحردر هسا هک ونش نددحو ۰ ردنا

 طارش ییدغ كناض هدرح قاما هله . ريا دارطا

 ا اا تارک ات ةترزوا هاخ

 هل و ۰ روساب طح ر یرآ هک لا وحا ماطر هتشیآ

 هرم ۳ ۰ »۶ ۶۶۶0ق تست تا بس

 قاما

 ندیا بلق یایرد یور

 . صقات هلتعرس ترارح ردق هحال وق ۲ ۵ ۰



 اهر دز

 ےس ۳۳۵ تس

 یا لوح هدنهبنابح طئارش هدنجما طرح رب

 هذب رل تشاو کشد ۸۵ ایا لغ وشک

 هدباب و ینادق لک كنایض « یریث ات كنام قییضت
 هدکلب . ردقو تجاح هحاضیا یفیدلوا مهم هج رده

 ربغ یزییعو ردقت هلا رازوک مز هدرحم قاما

 اعقاو . ردراو اض ر فیعطو فیقخ هدهحرد لباق

 ءلظم نوجا نمرلزوک مزب ۰ :نوجیا مزب رحم قاما
 ندنسهن كزصرازوک مزب هلتروص هقشاب یرصب تلآ
 هذن رجا رلناوح شهلوا قلخ هدنرونص  فلتخم

 لم یزمنهذ ه لا رکف و صوصخاب ؟ یول وا

 نایاشاب هدسیا «هدرح قاحا هکراو هدیثر نربدتنا

 مودعم -- نام یرصب ك كنم سقرب هجرک كنانا وبح

 دام یرلز وک كفا ر هدهسیا هدهجرد كح هند

EFتانداعقوجرب هدر تح هقشاب ندنو ۱  

 ندنرلدوجو كنهعمال .تاناوح هکرولوا عقاو هینامل
 هی رزو) یټ نگو د هرق كضرا . ردرداص

 هبنایح طارش كن هسارت فاصوا « كنهبمیلقا لاوحا

 هدنمآ «نمغردنا و مزب نکی ھاظ Ewr هدنرزوا

 هدسپا ندا لکشت دضر ناه هبهطساو زمغیدادپ

 .ردهدنادیم کج هديا تفل اک هج راده كند ز طا ریش

 رب هقشاب « ردلاعرب یرآ یک اوه ؛یصاقا ح قامعا

 یس هس ابح تبص وصخ هد كنان ا وح نایاشای هدا رو . رد طح

 هتایطایوذ نایاشای هدسیبآ_ءضهلدبا راکتا مبطلاب

 . ریلیدا ریبعت لاسیا  هجزسنارف

 یتشنمكرلنا وبح نایاشاب هدر قامعا « هدسیآ

 نلیدنآ ارحا نا اش ؟ رب دلک ندهر 4 ردیسهرت

 هل دیآ قی دصل ردق هب هحردرب ًارظن 4 هدب دح تافشک

 هرح قاما كنهلحاس تانا ربع یلاکس تاسیا هکربلت

 و هک هلوا « ردشعا مج هلا ییرجاهم یرغوط

 كن هنایح طارش هقلوا لصاو هه رح داعبا رلنا وح

 تق اطمو فالتئا هد راد دج یاو اینم هنفالتخاو لدت

 یاوتمو بق عتم یر ر هحرد هردو, 6 4 ردیا

 «راشغادعات ندنرلالوا تروص كرهربک لوح راودا

 هناسیا عاونا تح . ردرلذلوا ناوبح ولرد هقشاب

 لباقا هدننب یسهلحاس تاناوبح كنهیونام ةنمزا هما
 نالوا نک اس هدرحم قاعا . ردراو تماشم راکنا

 نالوا دوجوم مولا هکردراو هدییسق ر ندنانأوبح

 ینرللاح هفرس كرلعوت ضع ندشااوح لحاس

 :رونلواناسیئ۲ هجورب هیناسیا تاناوبح .رریدک 1

 طیسب لا ندهلا ماسجا هئادتنا تایاوبح . ۱

 كاكاو )مارف ناار نالوا هداسو
 نظ یغیدلوا رلنایاشاب هدنرلفرط نبرد كا كیا

 ىرانانلوب هدرعق راغ كا ندرلقجاوبح وو . ریلی دیا

 یرلفدص كرلنو هکنوح . ردمهم تیاغع ندم رظن هطقنماع

 تازلف ناقیج ندرلغاط ران عی نالوا یناکرب لصا

 و هکردشلوا لصاح ندا را ور عانا تانرلتنرق

 كرم رعق یرلقداشی هدنرزوا ی لهجراب تازلف

 داح یسهفاک كنابقلاوذ . راردا كرادت ندننیمز

 طح رحم یرلعو ضعب . ردرشتنم هنسهلج كن هطحم

 . رولت هدایز امد ندلدتعم طیح رج « هدیسالطا
 یرلعو ضعب ندرلناوبح و . را کر و

 هدهب رحم تاقبط که دننیب قامعا هرتم ۳۰۰۰ هلبا ۰

 لا ندرلرکنوس نانلو هدسیآ

 هکردعون نلسد انهت یلالوا هملاطم رظن نایاش هدایز

 ۲ ردشقلوا دص

 فنص و . ردا راشتآ ردق هقع جالوق ۱۸۰۰

 لصا جنفسا عون شید دیللنیاکه زکلاب ندناناوبح

 « ناجم هدسیآ . ریلی هللدیا دع یلاکس سیا

 ار واو تاک مدسودهمو

 ,راناویخ لی رد نللاق یف اطا ناخ تاناوح ۳

 فنصوو . رد لتاکه دهناسبا قامعاتانا ورح فنصو

 یاب ((:0۳01069) بلا ذفنقم هقرف مكا هدنانآ ویح

OAقرهلوا تابحر هکرد رلنآ ورح نلیدا عج  

 نایاشو یمهمكا هدندرل و . رددوجوم یعون لما

 نایاشاب هديا . ردیعون سو رقاتناپ نالوا ققد



 ن نيا تح

 اغ هدننایم تاناویح
 هدنقتع هرتم ۰۰۵ ههددراو عون ضعب ندرنو

 .ندنعاولا یرابخ کرد هما او اما یخ .راشاب

 كس ه كس ٤ رلناوبح نيد ناف زل وا تو 3رقیسب

 لزوک تیاغ یرلکنر .رلردما ناکسا هدرحقمع هرتم
 . .ردقالراب

 قارط نلیدا ارجا رحبلا تحت . نادید ٤

 هو ۸۰ بو عدم ESATA هدننالع

 1 ردشقلو رلنادد عو عو هدرلن رد

 هدزکدره رلناوح و ۱
 هکردراو یرلعون ضعب

 ٥ هنشا تایاوح .

 رولو هدر نرد ھه .

  ۰ ۰را راشاب هدقمم هرتم .

 هاو تاو حا افانا شیب قيسا زن تامع اب و
 جم طلوع خب نلفنلااهل مجری مر

 ااا ر لوچ ندرلتع ,. .وددیونسم او

۱ ۳ 
 یرلقدلراقچ قرەلوا یرید ندرش قاتا رانطبلا
 . ریلیروک یفیدلوا نولم .هدایزكب تنبرلزوک هدلاح

 ۰.۰۰ هدرحم قاما

 . ردشغا دعات هدایز ك ندنلصا یلروص

 . ههرشق تانا وح --۷

 كنه رشق تاناوح .ردشقلو رلناوبحو ردق هبهرتم

 هدرطم نناوق یعزونو راشتنا هدقامعا رحبلا تح

 . رلزالوا لصاو هقامعا ةياغ رلعوت ییاعلا .ردهدنتحم

 ناکسا هدرلنندد هدايز ا هبیا رنالوا ناصقن تیل1

 هفماشاب هدنما ینایلط دكرشرد هكا .. رلردیا

 قالراب « هدنز یظعا ےسق كنادوح ومو نالوا موکح

 ییسفس « یز رق هبلاغ ناولا . ردنولم هلبا رلکنر

 ضاس شّلهطقن هلرلکنب یتاق ایو یلاوغرآ ۰ یجترت
 4 دیر

 سوت ونیناب ) یروص نالوا هعلاطم نایاش هدايز

 هدنزفروک اقسکم هکردهرهق نيد. ( سوتناغیژ

 رله رشق ET ردشلو هدهرتم ۰

 هب هج را و هم ند رها هدران اوج و .ردروک یظعامق

 كا كنه رشق تاناوبح نایاشای هدسیا

 و . رلیدنا هدهاشم طاطحا بنارم لیمکت ردق

 لمکو مای هدحوا یک مودعم رصإ قل ءدحوا

 هقدلاد هایرد قامعا « هکدننا هرم رعق رناوحو

 تل هیمهلب دا هیم هل دیا انسا م هننادقف كناض

 3 ۰ ردشل وا عياض یرلرصب

 یرلکن رک اسا نایاشای هدرح رعق .كاسا -- ۸

 ها یول كنبرلیضعب .ردهایس مومملا یلعو قو و ط
 یرلتئه ۰ بیرغ یرلهرظنم كنسهلج . ردیمیضاس

 هدسیآ .ردفحكيیرازوک كنمسق رب هله .ردبی

 < او ساموتسا ):هدنایم هسرغ كاسا نالو

 ید (ینوتسنّوژ «سوت هسهنالم «بیک:ولسون هتي
 كک امسا نالوا نک اس هدرحم قامعا .ردراو رلعون
 گرا ل وصل وع رد مآ لب قیقدتو لیصحت
 اف و هک تاره مر قاما کنهناننیآ

 ءاح ظقارتع ییدتا اوتحا « هتناجماو ؛ضتقا كریدج
 هدايز لا ینوناق یرلغا ذخا هدیدح روص هدوک هب هبت |

 كانا وح هدنراسد دزلزکد .ریلیدا هدهاشمهدک اینا |

 . ردهلتسم رب شل وا لح هدرلنش اهد یدوحوم

 رات كن رازکد ابو روا » هدنسب دام خراب ۱۸۵۹

 ینیداوا سا فلات كکیروف هدنمان « یبیعیط
 هکلت رد هر ۰ ندحطن زکد هسرولقاب هر

 هدهقط نرد اهدو یتیدل وا هک هام تانآاوح ردق

 شعتباص یرلاو رانو ةسروناو دیاشو یتیدغلوت
 ۱ و یدآ شلسانان»یشجهلوا تاناوح نالوا

 شل رب دا یفیدلوا ینطنم كناحهجدبا زو اجت تم هرتم
 تایفشک ناک هعوقو بقاعتم یتافیل ات كکبروف .یدیا
 تائا یتکیدلسهاشاي كناناوبح یخد هدهقمع تاقط

 ۱۸۱ یمهملا كنهروک ذم تافشک . ردشغا

 .ردشلوا نشك ك(سراودأ ا و9 هد را

 ENS سا هاس هطا انودراس هلا یوم ۱

 كالت ولب اقنانا وب هدربم ۲۷۰۰ ۰ ۰ ۰ رج )اتح و

 قوچ رب شمشپاب هنرزوآ لت هدنسهچراپ شلرق
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: 
 ارکص ندقدراقج ندوصو «شغا فداصت هتانا وس

 زهر ردن هلا هدهاشم هلس ین ربک دلوا هر ندر

 كنانآورح هدرلهقط نرد تیاغ رحبلاتح هلا هدهاشم

 رله رج یصوصخ هدباب و و یدلو توب ینیداشپ

 رلتوب . رلیدقچ هتحایس رلملعم ددعتم هرزوا قلاب
 نداماود ردق هن را ۱۸۷۲ ند ۲ هدننابم

 هلتحاس 0

 ( رواوارت ) ندنرایک زسنارف ندللا دادتما ردق

 ( نایسلا ) ناقنج هتحاس هدنشرا ۱۸۸۳ و

 .یداوا دیف؛كد یحایس كنسک زسنارف رکید هدنماپ

 هصالخ هلوش هنابح طنارشولاوحا هدراحما قاما

 : ریل هلیدیا
 رفتار ی هدهسا e ترارح هدرلش رد 2 ۱

LS NANA ANS 

 ه هطق د ندهطق رب 1 .a نالوا 5

SA 
 یکیآ راوترا رح ۷ ا هطش رب هدنقامعا 2 زکد .رارشک

 .رولوا ۱,۵ وا ا هد هطش رکیدنالوا یروأع

 ترا رح هدنف كتيسالطآ طرح رح قرهلوا یو

۳ 

 ردهدایز هلتاغ قیبضت بسم ۴

FE هققخا ی EO 

 . رول وا لوبق قرەلوا

EE ۱زا  

 .ردمارغولیک ۱۰۸۵۰ قببضت هلم یمبرم هرتمیسدرب
 رب بویلزا كنهروک ذم تاناوح هدنتحم .قریضت و

 تالئاس هدهسیا رونروک تربح نایاش یرللاق تابح

 تن زاوم هحنساضتقا هع بط نناوق نالوا یراح هدنما

 . رولوا تاقا قبیضت هلما هل اقتم تارث اتو « لصاح

 دقاف سش یاض هدنرلرب نرد دل هک و الت ری

 یسالوادوقنم كنا ان ,رددوقنمتوا لشي هلع ا

 تاالدهنن رلقدلو | موحللا لک ۱كناما ويح نایاشب هدسیآ

 ىسهفبظو كوس كا نالوا ماف هللا اض كاتا . ردیا

 كنابح هلتجو ,روغا ماکحا یارجاهدارو

 ۱ ردشماغوا هنآ ریغت قیمع

 يا مش

 همهس هنس

 کک

 تاقبط بب رق هحامس و و هدرح حلطس ا

 و

 ندل اصاصر سناحتم رعق نیمز .

 ردقو ج ز ِ تاکرح نالوا ەدە ام

 ردلکد e رل ايق

 ردت را
~~ 

 شئلوآ لیکشت ندنسهلک نیا .فص هساسا

Ayفو *4الاوخ "ناناسات  O 

 ةعوج نالوا نکاس هدرحم قامعا هدنتح مای و
 ۰ ردد وصقم ها

1 

 مس

 ا كلا د ناب كتا

 ۰ شع 2 ۹ یمسا تو نالوا ل

EETادادوس س راساق )ن دنا ا نا زف "سا  ( 

o ARE <R EL0  
 ۰ را ردیا و یقیسهدنع راعا شل وروق ه داد ۶ ٩ اها

 ن یرا شید ی لوک ا

 هدنماأقم كأ وسم هماللسا ۶ لاها نوجا قم هر دنالضاسو

 هدکار هللا ع رکید . ررتنال

 . رلرب هجلتذل نامز ینیدلر دشراق

 یسهدانآادوس ) دوخاب

 ردرهاط هجا

 یقا روا هزاب رله ود

 ك یسور وق

 درا (ندهحزسنارف )یتا :
 ہیک ا ر اكر ے اچ تذفا

 ندنسهلج تب ز وفس وف . تاندع+

 ۰ ریلی دیا هبمسل oe 009 بولوا ندعم ر

 . رونلو هدنلاح رولب شارفلادحاو و الحم یک ماج

 ینروزئاح یییجاجز یالج « رابط قالراپ اساسا
 کنش یا تالص ۰ ردفافشج رار هلق وا لش

 ES 6۲-4۵ یسهبفاضا تل و ۳۲,۵ م

 دت راع ند مان تل 9 وک ی وص

 ی رقأ یللا هدزو هدنرلن دعم رقاب هرتلکناو اكا

 . ردا روهظ هرزوا قلوا یواح

, AL, ی هد ونح یاشما د ارهشدا 

 م رلردنا تاقا هدناحاس يرهن وات . رده اط
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 .یدبآی داق یوسوهر ISE ج ی اغا

 . ید یسهحوز كتکنز رب هدنمات ( لاا ) ادتا

 ردشعا جا ودزا هلا دواد ترضح هدننافو كاوا
 وحص

 مدق ) عاق هدنسهعطق هروس . سا

 روقچ نع ( یربس هلوک ) كنویفارفج
 ٠ 4 ( ماش ) هدنسیحاوت ( یراکدد هب روس

 ا

 TT رب م دق ناک هدن رع هرتموایک

 .,قدا یک اع كنبهریفص تموکح ابنازل ًاعدق البآ
 رونلو یسهرق قوسلا E هدنرب كرهشود ۲2 یک

 . ( تعحارم ههدامو )

 .یدا راو رهشر هدمایو هدهدنض زا نیطسلف بس

 . رددوجوم یسهرق تیزلالبا هدهدنرب كن نوک و
 2 تا او7

 لج هدنرزوا یزاغو هتس هداق رفآ س السا

 كسأرر شلوا لصاح ندنسمهل رلبا هزکد كن یسوم

 و EE ايالا یدیا یاب مدق

 لیکشت یقاقزلا رحم هلیتقو یسأر الیبآ هلبا یلبج هپلاق
 ۰ یدا ردا

 هترایاد -- ( نایتسب رت رپ ) دراف داسا

 هد ۱۷۰ هد ځاې وق . ید ندننویعیبط یاملع

 « هناا وح ملع .ردشک |تافو هد ۱ « شم وط

 ۳ لعهدنتکلم .ردرا ویرارثا مهمرت دهند اعم لع

 یتکم رطس نوبل هاتمزع ه هسنارف ا رکو ص ندکدتا

 هدنتدوعغامنوق . یدتبا ماود هنس یی هنبراسرد
 هبملع ةسسوم رز هدنزرط یتکم رطس نوبل هدارو

 هتکم و هدییدنک كرهدا تربغ قوح ها

 مولع غا وق هجرت بحاص . یدنلوا نییعت ريدم
 . ردیرب ندنراسسو» كنتيعج هيعيبط

 هقراعاد ی دراغداسآ = در اغ راسا

 EIT .) هد NAAT ردندنن وعسط یاملع

 ۹ ردشخ | تافو هدغاپبوق هد ۱۷۹۱ ۰ شمت وط

 راد هنداعم معو ضرالا تاقط كنسەطا اذ دانا

 ۰ ردراو یربا اقر

 د یهقراعاد ) ماهارآ ال وقس ( دراغداما

 ۰ ىدا شعلوابیقلت هد ی (لئافار) لامث«ردشاقن

 تافو هد ۱۸۰۹ « شمځوط هد ۱۷6 هدغاهنوق

 < زره شفت

 ا (تتقولف ) درهدک هامور هد ۷۲

 هقراعاد ولبا روهشمو هکردشمروتک هدوجوییولبات
 ۱۲۷ ۸٩

 نیسعت هنکلریدم يتکم همیدب نونف هدغابن وق
 - اتسرق ) تولوا ندنسهروپشم را ردشهلوا

 ولبات نوا ینیدلوا شعب نوما ییارس ( غروسن
gEردشع اب هد ۱۷۹ رار هللا یارس  : 

 7 یهدنراولبات كرنا لکم ریش ماسر

 اك رلکنر کمد زرا ك ( نهبتی )

 .ردشماملواقفوم کا هدلا یرلنو هدهسیذنآلابخ

 «  نتسراق هللا نسلاو رو ریش شارتلکیه لجورو

 .ردشع زا تیما هل.دشح قلوا یملعم ك ریس

  یرارتا مهم راد هن رات و هنسه رظن كن هعیدب نونف

 . ردراو

 ىلەقلف رب ۰. سا ابد راغداسا دراغدلسا

 هکردتانسنجرب ندنسهلصف هدعس «ندنمسق تاتا

 ۱ رک ذن یاضعا : زولو اع و ونشن هد هراح *لاوح

 کیا هللا طقس ًاضعب . ردددع ے وا قرلوا یمیط
 ١ افلا نال هراا . ردا لز هر نکلای تاو

 یهزت .ردشمنلاصفم هلا ضیبم و شمل رس هد هدعاق

 ۱9دقکیآ نوا . ردیاپتاو دارفتم اضعب ,«هدنروصهلبتس

 لهقراعاد ندنویعیبط ریهاشم . رونلوب ماج نعاونا

 .هیمست هلفاضا هنمان كن ۱و فاصحا ه ( دراغدانآ )
 ۲ ردشلدیا

 هدئس هنس ۰ رد وفحم هدنسهز وم مس رز



 ناب ۷۱ ۲ ۷ یسوخ ردهبصق رب هدهسنا رف. سا
 ۰ ردراو یس هس دعم تاسسوم

 كحاغا رب ص وصخ هنن راهطآ نییلیف .سا اس ۱

 .ردشملوا فیرعت هایمان ( ولسا اقا ) هکردیمسا

 ناسا

 یسهدلب السا .ردیساكنکلم مسق رب نالوا ذاا

 هدارو . یدآ یتمرادا رس تن 8

 هدنلبجما اول سوساسیل .نداسور ندا تم 9

 نلسا هدشنامز كنو . ( ۱,۲ حاحا ) ردروک ذم

 مق ك ( نیطسلف ) ی ( نانبل ) ردق هماش سلبا رط

 هل قاط هکیدا وام ىج وتو ی (هنناب) «ییسا اهش

 1 یدتا لاقتسا هاسیغآ د وره

 سو ندا زکیزو و ۲

 ۴ ناکه دن رلف رط

DN 
 تاساسا فلتخ كنت هما "1 ضماخ ۳

 هداسک ا لیکشت هلا

 . روناوا ريع تاتهنآ

 ندنت اق شم ناتهم .(ندهجزسنارف) سا. |
 بولوا دودعمندنسهلسلسنیفاراب دوخاب < ۰

 یددعوجردنم هدنتم یوم روتسدرب هدبوضعیایمیک

 ندشنابکرم ءالادلاو« محف نالوا رثک هدای ز كم

 قیقدنو لیصحت هایفرعم لزئو رک ایک هکر درب
 بولوا ترابع ند ( 0۲ ۳ ) ےک ر ب

 یابمیک هلتهج ینیدناو یموتآ درف صسوج یدب

 بکرتلایواستم نالوافورعم هلبمان ناتفه هدیوضک

 . ردندنس هلمج ماسحا

 رک اک هک هغر نوا ردمولعم یعو ترد
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 صعب ردشعلوا ققد و ا هاتف رعم لزنو

 یا نت هلآ هنعون ناتفهیداع یرلکد دلامرون را رک ایمیک

 كنس هفت اطناتفه ردق هیدمش

 | ندنفرط رادلامور هدهروس عدق س

 هدهحرد ۱

 و
 نالوا هتساتعم جاغ ماج هد: ال هلک و دیو

 كىەسستوردشالاي ەهحزىىنارفقرەنل نانا ا

Eردیس4 هیلو هدا ماج  . 

 تا اج نو هدنغاب زاغ

 عام و هدیهجو

 ۳ لورت هصا اجلا نته

 یواح یدرفیهوجزوقط ننید ناتقوا رونلو هدهیحف

 بیکرت تكنغابتف هدکلرب ندننابکم ءالادلوم مخف

 دا (نیئهلهز 1)ضماح روم ىج .ردیالیکشت یتسیلصا

 عونرب شید( انایباس سوینپ) ایو هلبا موبراب ضم
 لاصحتساندنریطقت قرهلوا زکلای كنحور یجاغ 1 ماج

 رولیدبا

 . ردمیامرب راناق یرغوط هترارح جرد ۰

 ,۷۰۰۵۷ هدهحرد رفص یسهفاضا تلق

 للحب یرغوط ههحرد ٩٩ رد ۹ ؛

 هدق وغص . ددلحنم ELS لوثک ےک ۵ . زدنا

 ریت ات هلتدشلک رولق هدهسزالوا رات ندمور ودوا

 . ردا لنکشت ءالادلوم رولق ضماح كرهدا

  Fiهکر د شماحرب . سا ۷۰

 نافلقهدنجما

۱۹ 

 لود رو ( صاح ) نها
 . ریلیدبا لاصحتسا قرهنلاوا مضه و لح هدام ند

 نته ضماح هسرولوا كجهلدبا هوالع وص هلولوت
 ییکرت را هدنرارح ځو ۵۵ میسجوت .رلیا رل
 . رد ۳

 ماج هنحبن ال . ) ندهجزسنارف ( سا

 نلتشهدام ا a اتعف

 تردق نيد تیام هدهحزسنارف ( .ردشملوا کت

 هکر دهدام وب هبیش. هرکش انا وا ناما ندنسازواح

 ندنرلهنکیآ كماح عور نانل وا ریبعت ( انانیتلب

HAD:رد تکی ( 

 تشهن |

 ن (

 EI . ریلی راقبج

 مس ندهحرسلارف وو سا | اچ هجنيال . ( ندهج اب خو فا نا

 هدنسهدام ۳ نالوا .هتیبساعحم لب بت

 ی
YY 

 ندنرلیتنمهرت ادانقو ژوو «غروبسارتسا

 ۰ هدامر نالب راقبح

 نالو هدنس (قنمر ) غروبسا و ادایاق =



i۳و  

 . ردیا ران هدنکش مارهاو هنکیا بولوا هدام رب

 < زط 6 زسهخار

 او هد لح ضماح فثکم «هدول ار سا

 . رولوا لحنم قباچ
 مسی

 راناق هصاقاب « لحنمریغ هدوص «

 هد(یجو رنامنا )ر

 : ی . سا

 و 7 هد ام ضماح ۱ و

 دوخای ٥8107 ییکرت و « ناناوا لاصحتسا

 هامس هطسا و ول بس | قاحص رد تراع ند 0

 ضیمح حق

 (لاقو E RT ت
 . رربتک هلوصح ( نیرت ) شیاحو

 تسس

۳۹ 

 مات نلیر و هب هشت اط ر ندتعا تيتو چ لوس |

 . ردضماح رب نلیدیا دی رفو قیرف
 دیا ناوذ هدهحرد (۱۷) ۱۴۳۹ و رلس

 ثم ندنلناضف كران وب سووا ییایوت عاش هکرد
 هظنز انک اره نوح هداطسویاتسا هشناطوت .ردما

 برات اما + ترقه زا رک ؟ ردنکسا ثولوا مات

 یرلتداشب و او . ردیورص یرلقدلوا شخفردنوک

 ,رد رک هلوا ندبآ یسراف یک هاتسن هرم

 ه ( تع>اص هنسهدام یجنیآ (

  رلقادود یلوصر . ( یدیلق ظفل )سا 2
 هر ندر نراقبج رراقیح ندنسهرا 

 . قع وط بآ : قلاح همو یراقادود

 هدننالکشتتفل + زلالل وق قرهلوا زکلای هدناسل

 تاکرت (یقمداپآ ) هراهلک نالوا بکص و توحنم
 یزغآ || .ریلیدیال امعتسا قیرهلوا لخاد ه هيا وقوه وغل

 هلآ هزغآ هابس هطساو راشید و رلقادود قرهچآ

 : لاح هعاق

 . یدو بولآ هنآ ندر = ( هدناسل قحوح

 . ید

 :نداسآ ,هب وفل تانک

 یدلکه قبح

 با تا

 هصاخاب ) یداب 1 ییکا پا

 س ۲ ڪ یداکنداسآ

 . یدتو هدقولوصرب = یدنو ندای.

 ۳۳۳۳ لر ورب دبلی غآ

 ے ےن

 E رو

 . روس قباچ قباچ

 ۱ لعفلام» اال یر سس نده وغل تاک رت و ۱

 . رروک یتتمدخ

 ےس قعوط پآ

 ا ا قمصوص ء ءازاج |

 . كعو كم س ( قمنا ) كنا پآ

 . كّعا بآ قعاب بآ

 . قعاق .

 .باح :رلظفل یدلقت ۳9 نالوا ینافدارتم بس

 . را . پوه . بقا

 قعا .رونآ قیح

 پوآ . پوح .
  ندهئو هر ندر یرلقادود یسهلج كراظفل و

 3 ندننالوحم كت وص ناقبح OE هر ندر لوا

 هدنس رلقحوج . یو وا هع وط ب ا بک رد راق

 تك وص < .TN یرلقا دود

 . .قع وط پاح . قمایق یا ناه بقاعتم یجارخا

 ت

  «رولوا هقلحهربرب هکردنوب وارب نالا نوجا هحدک |

 ین رلقادود لوا لا ندنرلجما ؛ راب وط بآ ندر یسه

 ریل اص

 ید لامعتسا I 2 یلاوصا پا

 ردندرا هک

 ردندظافل |

 ۱ قرهچآ هرب ندرت یرلقادود توصو

 نشد 17 ناثل وا تا هل ر وص قمابق ناه

 ١ كلدیا لاصحتسا یظنل پآ هلع ءان .
 .یمهقالع عند رام 5 هل اعفأ نالوا م زالم ا هرز وا

 ۰ رد یعیبط ك یمالدنا رينا بآ هل |

 لاعفا 9 4 5 تا تآ ترول

 هر ندر E 5 ۹۹9 ا هلتهج و هو

 ۱ كعا توکس « قمصوص « كمسک یلوص قرهابق

 ۳۳ یعزط
 .هتنرزوآ راقادود ی ابق یلوکسزپ ها هدنناسل تراشا

 مزالم هنن وص بآ ۳ E ۰ زردیا هدافا هلقع وق

  مدهفلآ یشر هنورد بوجا هاتعرس ینغآ قره وا

 لا

 هن داوا شوش هتجافمو تین ۲ هل رابتعا نامزهدندادصا

 روشد پآ . ېک یدیاب پآ . یدتا بآ

 ۱ لصا اک



 كعا هدافآ یلاحو هدهدنقح رلهعقو نالوا ناک ا

 .زرویناللوق قرهلوافصولاعم ینظفل پآ نوجآ
 ۷ تار هنتمدامن) ۳ یدلک بآ ۰ رگ

 و ا ترک و ألا كنفصرب .مم پا
 ا نوت . ردهلکرب

Eینشآ اا  BEرک  

 هللا یاص ۲ ینصولا م٠ دوخاب ىلعفلا مم با س

 عو وا هرزوا كا فیصوتو دقت یرلتفص نایالش

 . رک هوا كره
 < هدنا وا كيافص ینیدلوا لخاد كنسهلک پآ

 ینها تقو وا هسروناو تماصفرح رب لوا ند

 هجنجوم یوناق تماوص فلات نوجما كملا ماع

 هدهنل وا كنسهک پا تماص فرح یهدنلوا كف

 . یک یزعربق بیق یراص پاص ءاراق باق : رل

 هللا تئاوص یلاثہاو «یا «وفا ۰ أ اقفوت کھا هب

 نبع هدهدنقح هفصو تالکناک هنلوا ك راتفص ندا ۶

 پوا ) پا ( یآ پا ) پآ رد یر ره۶

 تماوص فیل  كاذکی ک (یرا بيا) بیا (نورر
 هراتفص نایالشاب هللاتماص فرح هکردندن اجا یوا

 لواندنفرح كالباكنسهلک پا نالوا مزالم نلیرپ

 پ ین فرح كوص ؛ېک ییدلربتک یتماص كليا كتف
 ,ریلیدآلادبا هلبا ی هننرفرح ص ایوس هم هدیماب

 مس

 بآ
 تب

 ۰ قسجا تا

 مى

 ب

۷ 

 « زودمود «یغاسساب «یصابمای . هقشابماب «قالراپم

 (نوتبسب) «نوتبسب «هجوق سوق « یرغوط سو
 : یک قالراوو سو «قاروق صق .رومسر

 هاچ ( سیال ) دوخاب ازت هدناسرا ۲۷
۵ 3 

 یس وفآ ردهصق  ها قناری نالوا قال

o ( ۸ردراو یرل هناخریطقت  . 
 سس از

 هکردیاج رب یراج هدونج یاهسا س ۲ ۱

 دا هه ما کک

 .یرلهصقاپوا۲ + سولراق نایب : ردشاک هد : ح

 - ۳۵ بس
 میس

 كد هرتلک ا هدهنک دیر یا رفآ اب ۱

 یی«ووو و ورو», ردهداب رب هدنلخا د یسهکلمتسم س وغال

 اک ر روا لاتق ندا كاسا هنسهبحاو س وغال

 . ردب رق هش دودح یلاع یهم وهاد كنهسنا رف

 زکد هلا رهش

 ها كت اما ازز یدیص قلاب . ردراو

 زود و راط هد . ۰ ۳

 و لحاس رب
 ین سد
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 ا كن رپ ندا کن نلیدا هبمسا هلیکر تش مان

 ۰ ) تعخا 2:9 ا وزاو )

 وزاو هده دنه هم دق دیراقعد .سا سا 1

 کرد عج و د رغم ےسارب هدد اسا ب رقسناسساپآ

 نلیرو هوضهدناسلو : ردشفلوالیکشت نادنرذجپآ

 لامعتسا قردلوا مج . ردیرب تامسا شب ی رکیأیویمرکی
 دنه ییدلبا ظفحو طیض كن ( ونام) هدلاح ییدلدا

 لکشت « هد رقا نالواقلعتم هلاع یایحا هدنسهب رظن

 ون : ردیا زارحا مقوم رب مهم لع
 ( هام ) سابا هدوک هه رظن

 رابتعا وا طع كنهصخلتم تادوحوم < ریلی دیا

 هدنثح أمم

 دع تاقولع لوا

 لبعم دوجومر چیه هدم دق ا ظن هلوقو . روناوا

 ندالخو (لج) تملظ یشره « نکیآ قو صخشمو
 «تاذلاباق «تا دلا بج وم) وپما وس ك رلي دنه نکیآ ترابع

 یرلوص الوا قلاخر یراکدد ( هنسانعم تاذلاب او

 الا هموئرجرب « تایح مخرب هراوصوب . سا تلخ
 ؤو شلوا هصسر رونم 3 نوک مخو ؟ شلا

 هینمهرپ هنسرب ۰ شلوا ادیب نمهرب هدنجما كنهضی
 هب هچراپ کیا هضیب هدنتیام ( راصعا هجراکی )
 نهرب نالوا تاقولخ لوا با . شملا ماقتا
 یضراو ای هلیفصت کیا كنهض . شمقیچ ندهطروع

 فانصا هطساولا او تاذلا اب هدعب . نا" لک

 هرل وصوا ., شمەلى| رادتا هنقخ كنادوح وم فلت

 ) تعح | رص ه هدامون ( : شک ریس د حد سا راپ



 مس تم ۰ مست

 3 وا او با یسراد < با E تبع اسف ا س

 3 ار ناقا رب به وص

 الت یطعفت ی قار خذک سر سا ییاهنا
 ج پې

 شنوک ایوک . یدیا قمالعو نمر كتاملظ هکر د ی ایا

 روشوغو هللا نالوب نامز کیدک ندلفسا كلف

 تارا باتک » ندهب رصم ٌهعدق بتک کا

 قرلوا قلطم ابا ارظن هنناجردنم للصف یجنچوا

 ندای رب هلا قارزم یلالسوت «ایوم .شعاآ رش لاثع

 : شعآ رلد هنایرب

 تن هس و عرف هل الس ىج ۸ هد دقر صم بس ۹ ۱ ۱

 كردبا الیتسا هرصم مدقا ندنرلغا زارحا یموکح

 نار دنلوب هدیرلتم وکخ هطبق ردق رصع قحر یتسا رو

 شفا نلیرب و یاب رلهاشداب نابوج ییعب ةاعر كولمو

 هکر دریسا ینیدبشاط كنحوا ندنساسور یا وقا

 ناو مساوت . ردشعلوا تفکر تن کوک فلغور هه

 بلقنم هنر وص سر وفا تب با رایآ

 اوت یتا

 مقاو ۳ E كتر ندرادیکڪ .یرلمشل رب

 سم نوعرف شما ةاعر ی رلر وتساب ۰ ردشلوا

 جا رخا ندرصم ض را قرهلوا هدهعطق تروص هدننامز

 ۹ ردرلشغلوا

 نیق هدعیبط حرا ( ندهجزسنارف ) سا , ۳

 AS Nese ) لعنت دو

 هداروو لوجو هرم الت اراپ

 هرشح ول . یمسا كعو رب ندراکجوب
 و دو ج ر ر ی راح كرلچاغ1

 فصو هد شفا لک ۲ نوجا كنون

 راطقا هکر د را ویسهربشک عاونا . ردشعلوا

 چ اقرب . ردرشتنم هنتهح ره ت۳ ةر )۲۱ لکش)

 . رونلو هدابوروا هدیعون

 ا | هلاشاا
 ب كف

 ۰ ردهبصقر
 شاط «یرل هش رباف دغاک ۳ ۱ ۳ ۰ ٩ يسوق

 ا تو . ردراو یرلهلاغجرک + یرلقاجوا

 اوص ۲ 5ردراو فیکرب هدنرزوا یلانح لب

 .راقح رازاخم راداض eat یرلهجیک را

 ردیا ناعن یوص ندعم چ وا نایت لک

 . ردراو یرلهیبط صاوخ یر یر

 : هدنناقحلم دایارق هدناتسرام - | ولافتار | ۱

 زدن رلقایا كنیر هنوط ۰ یسوش . ردهصق

 دوص سورام نالوا قالم هناح ساات ابو ازت

 روس روغاب ءیعارز یادفبهدارو .ردنئاک هدنرزوا

 . ردداو یرهناخراک غاي «ردقرتم یتارخ

 وط . ردبصق ر هدناتسراحم س نانا

 قاجوسامر رح. ۰ یسوف ردهدنرزوآ یرپ

 ۰ ددراو یراج ناتکو تابوخ

 داق شید . ( ندهحزسنارف ) سا وا

 زدنسنج ( حانبا ینشرخ ) و

 4 كجو ر , ندنسهاصف هریفش
ref 2۱۴  

 ۷ 2 ییاکشب ایت « سو هکر د

 حا

  xید .۱
۱ ۳ 0 ES 

aS كن 
E E مچ .ردیواح یر 

 اک اس
 دوکو قاوق

 1 گیج سو

 ۲۲ لکش)  .راریقار لیطرطهدنرزوایرلج اغا

 دنرلع وقت ال واو كىز س نوتهرزتاب |

 ۲۲ ارش . ردمسا نلیریو هنآ یجنچوا كنهتس

 اح یجنرفا موقت «ردیا قفاوت هنیا یجنتلا كرلبل
 :دالب یفللارق همغرب عدق . دولوا كعد لوا نوناک

 ول هرونانآ هدنسهع دق هدب غ ولسایآ نعل سا

 ا هدهتنا ماو .یړیا یا یجنجوا كهنسكاذک
 اراب ند یروتابا و نلیدا ا رحآ 1-۳ یجنج و آ

 ا( ا هنسهدام یروتانآ ) ۰ ردستقم ی
 ےک

 لان وا هدناتسنایو قاب .سا |

 | كدیعربنالوا تنم هدننیپ هل روتا
 رەلوا هنس رثمات سوتسیافا هه < رتس وز هکرد



 . یدرک ها هوم 8 0:

 E یا /سملوا صف 8

 ندا دلو هدنفرظ هنس <« هللاع یاسر هسپ
 و . ید رلرریدزاب هنیراهایق یدنک یراقجو
 ولرد ولرد هدهنانو ریطاسا هدنقح یرلاشنم كداب

 . ردراو راتاو

 (ههز)سون هوهدنریطاسانایو س هبر تابآ

 هلک ردیقل كن

 رب «یرلود نالک هرزوا كما یدعت دن

 هاتفرعم لوكه یغیدلوا شمهلزک هنا مرا

 ءاعا هتسهلحو ندنکیدنر الر

 ۰ ردشلر و ین

~~ 

 رتازج وت ومآ وت هدریبک طیحرحم بس کاتابا

 . ردهطا رب لخاد هدنسهعمتن

 . ردهتسانعم یجدادلآ هدهجانوب

 هب روتایآ ه(س ون هو)

 شش

 . ردلئاک هدس رغ لوظ ۲۸و٩۲ هدوش

۱۳ 

 ۰ ) تعحا رص هتشهذام ون وما و

 . قعابق ن . ( ندپآ ) صم یعابا

  البآ . هررشمش كوس هده اتغج سا را ۱

 شما1 ندایآ كنسەلك الا د هکر لب اع بس

 2 رد لمت ك یسالر

 . (, نجهخزنار فعل
 سزروسوتابا

 تاقط هدودا رول وق « هدنل اش یا سا ۰ ردیس

 قلکسا كناوبح و . ردشعلو یعون ییا هدهنارو

 ۰ ردهدنل وط هرم ٠

 . یسهلا هجیک هدنرطاسا نانو = بابا

 و ) يوس ًارظن هتیاور 4(نیسول) یدبعم كن
 ۰ شيا دیس دلب ) تعح اص هب هدآ

 ۰ ریلسالل وق قرهلوا هرب وک

 یجکلموج ۰ ۲ ندنب رام سا مو

 فاتح شلجا او كارو دنا لک ۳۰۰ 6

 هدامنک هکردهدام 74 نانو ع وصوم هدن ز رطو لکش

HF SOT 1رد  

 ۔اقحلم اورآ ةد دادم یاس تموم دات
 3 اش ب

 . ۲۲۱۳۰ یسوش . ردهصقر نا

 رک ایبک . ( ندهچزبنارف ) سا ست
 تفسوفنانا و هدتعیط ندزف رط ر رو هم هپ

 ه.ش ام وپس EEA Ek ردمسارپ نشر و ها

 قوچ رب ردق ههجندیا نیعت قیهام مسج و بواوا
 همست هللا مان نوجما یفیدلوا لح هرارکف شلک اب

 هدتعارز تیتایآ یر ندنح راب NAS .زدشملوا

 قرەلوا یللیک ندچورون
 . راقبح

REET Eر ندنسهلج تبروفس وف هجاښک و  

 ییکرت هجایمیک كمسج زمکیدد تیبا . ردهدام

 . 62۳۲0 (181, 0۱ : ردوش
 را هرخص هلاحتسم اب و یناکرب هاک هدتعسط تینانآ

 . رولو هدلاح ییارت هاک « هدلاح یرولپ هدنجا

 چرک نالوا هتاولق : ردرلنوش یبهزرع فاصوا

 .ر.دشلترس یعطس هلینابنرم سیلیسو رّقولق ) یتشاط
 یسهجراب تایسلفر رزج ( یشاط چ رک نالوا غزشأ

 ۔رارح كنشت1 یخافنم یحمویق . ریلیزج هجالوق هلا

 « یلاکشا نوتب هدنلاح یرولب

 ,رددل وم ندعاقروشنم نالوا مظتنموسدسم یسهدعاق

 قرهلواهدنروصرب رظانتمو زبع كب یرارولپ هداعلا لع

 یا نیل سایتی اولا aS دام ماد
 . ردع ونتم هللا را هثجاف

 (هشکنم) یجسفنب « یسوام « لیشی ك(تیتابآ)

 يرلدیشچو یرلهعو «یسرمسا « قارتمراص «ضایب
 , ردراو

 ۰ رب رآ جوک كب ھك



 — ۳ عپ —

 ۲,۲۲ ۳,۱ 1 = یمهفاضاتاق ۱ ه = یتالص

 لی رد هر وان یا تای دد
 جو * < رکنا ف اد وما "رهتا ای رب کر

 رول ولفو (مویسلاقرولق) هللا (سلکتیروفسوف) اساسا

 وش نوچما تابا ندنغیدلوا بکرم ند ( مویسلاف
SGa3)pOi)2 + CaCi2 = 2Ca5)pOi(3C12 
SCa3)p04)3 + CaFl2 = 2Ca5(p04)3F12 

 هت و زال كا "لوک اا .هروتسد يآ هليو

 ك وف سوف نالوا د ودعم ندهلج ینیع هلا تیتایآ

 : .یخد نیر
Cad (pO04)2 1 Ca 1۳1 0117 ] 

 لاکشالا یواستم هدیسکیاره ندننیدلوا ترابغ نذ

 . راروناوب قرهلوا هدکلرو

 لخاد هنبیکرت كرلابق قوچ رب
 اس TE CO ETI یک یغیدلوا

 .ردادوهظ یخد هدنلاح هلتک كوس قرهلوا زکلاي

 یسدنه كردنا باغ قترولب ییعب شعا تتفلو سلکت

 الرت هدلاح یفیدلوا شلک دلا هلتکرب نالوا یلکش
 < یادفب ردا کر هب ر وفس وف حالما یکەدنرلقارب وط

 ملبو صم ندنفرط هیذغم تاثابن یک هبلهژب و كج سم

 نالوا هدنکنر یلیشب زام وق شوق كتينابا .رونلوا

 هنصاحاب یسهعون نلیدا ریبعت یئاط زام وق شوقو

 .ددیاروهظ هدنراقاجواندعم (لادنزآ ) هد (لوریت)

 هنشاط فارغوطبا یجما یک قاربوط فرط شیط

 تینابا یخد یندعم (تیلواهتسوا ) نالوایلاقو هاشم
 یهدشنکر ت و اهتمام ه هدامو ) ردیسنح

 یالوطندنسالوا كبك | هجراپ ررب ككروئولفو رولف

 تكتلواتسواو تیابا . روتلوا قیرفت

 هرب وک اضحم نوکو ون رلقاحوا ندعم یعیدنل و لوذیم

 ین دلوا یا هدنروص رب عفان نوع الاصحتسا

 ندرلترونسوفو تیتایا نالوا ییارتو نیل «الحم یک

 هنسهدام 1 ردعد "وا هدافتسا یلخ ید

 . ( تعجارم

 تاغ هدتعیط تین ابا

 دیر یوم رب لاو

 ندتیتایآ

Etاهو لاپ رب نیل ا ثحم ندناقاکمنالوا  

 لو ندا ( جاب ) كن اتسراجم س نیا |

 ۱ ۱۳ اه فك اداري لا 6 لدار

 ۱ وط بزاو دوج ومیرلهقرباف تبس « یراهناخ راک ایوب
 ۷ , ردیرم هدكنئافس ندیالقن تابوبح هدنرزوا
 ا «ریردشتپ ناتک هلترثک هدنلخاد
 رونلوا لامعا ندنر ونک نیتایا هصااب یرلطالخ

 ا داانا ناتسراج . بم چای |

 هدا رو ۰۲۳۵۰ یسوف .ردهصق كاج وکو هدنلخاد

 ۲۰ اکا نوتوت ء ړل ردت نو وق «رینهلسب ناوبح

 ۱ ؛دشالو افوآ هدنتهح فرش هدهسور تس اقچا ۱

 ردهصق 2 لا اماق ندنراوص یسهضوح اذلوو .

 ردنناک هدنرزوا

 الدرآ هکردلاع رب یلابناولیسنارت -- هاب 1

 اف و هد ۱۰۰۷ ۶ شغا داو ەدەحاقابا ندن دالر

aتب تن هب هد نالوا لر 1  

 ردم یثونفل اراد غربمسیو
 ردشم ها

 ۱ : رول آ مات

 Eg یا قلهلغكت یس زدن .زدشلو

 دا وړ هنکلسم ك(تراقهد) روپشم ندنسامکح

 | هد قوچڭب ۵ نان رف كلسم ییددلنا مازتلا

 با یدولقیسن آرت یرل هحنلشاب یک زا یدنازاق

 . ددیاتک قطنم هدرب

 ۶الو قچوقربا هدایربسیزکم نیچاب ۱

 ۳ هدنرزوا 2 طش كناح رعب < هدنلخاد

 رد ەدن ر بوذح

 . ردەبصقر ,

 ناداآ .دوخاب . (ندهع رقسناس ) سا انادابا

 اضف كتب رههار یدو

 E ناک كرلن ۲و ندا تیاوزو



 كنبررادمکح نارا. | مدق . رد دا راز رک

 .یدنازولوا یهدیدو ینلعهکیران اود د ےس ۳ نالیرو

 یزفروک هرصب هلا یزکد رزح س وادا

 ندنرل رادمکح مور هبروس یسا هکر د لح رب ها

 -اتناموق . ردشعا تافو هدارو نايب شۆك
 ندلاحد « کل ك مالسلا هيلع ا ترشح اظن 4

 را زکد ین زداجلاحد « ا دارا :نکیآ ردا دن

 هب و |دایآ هدیر زوا ا 1; و روهشم هدنتسو#

 یشعا ه الد وا وناداب یک هدنسهر قف < قجهر

 ) تعجام هنبرهدام نا دانآ 0 ۰ نادابع

 رابآ نکنااب هد رز ان ۰ ۱ نیز ( ۹1 رابآ

 لامعتسا یقرهلوا لخاد هدیرینعت راپ وط

 یه . ردلعفلا مه زب بکر اب رازآ

 E وطیرکید « ندنردصم قمرابآ یرب ندهلک

 ینسانعم ایر ا . ردهمل ۲ ندن ردصم قمالراب وط 4

 تامروتک هقاق هنا لا روز بوالوط بول ۲ و
 بولآ لام || .رلیدریتک دابوط راپآ : رولوا كل
 رابا . جات ۰ ناکرزاب ۰ لر

 ندنسنجهزوب ییوت .( ندهجزسنارف ) سا |
 ناند وطاطو نایاشاب هداشسمآ یون ۶

 ییسا هدنناسل ماوع كل
 یلداج نیلاق ینمی نیخ سم
 كربس) نانسالا ةصقا نالوا لخاد هدننسهقرف ایا

 تاذ كنهنعش نانید

 سنجرب بوسنم هنسیصف لجرلا یوق كفنص (ل
 یرلقور وق «هصیق یناسا « لوطم یلکش.. ردنا

 یرالو لوس و « رله ول یک كیکو ترس ید ۰
 ردهدنتعیط ز وو ینعی یا رق یسهرشب .ردروتسم

 كنسشید كنا ویحو . رالباق یک هدزرب ید ك

 عب ۰ ردیردص یراهم ۰ یصرق هبش ین

 ده دنسکی کر ی
 قلوا هدن رزوا یس رغ اص یسحنچوا هدهقزا ی

 هدنرزوا سار یرب «كرلرابآ ..ر

- ۳۵۵ — 

 E هلا یهدهقرآ . ردراو ىلا لاق وا هرزوا

 هبنک هت رر و ك رحتم یه ك اھل اق نانلو ه دنمسل

 كان رل هکح 2 ردشغلوا قرش هلا دن ددع وا

 نر ۰ ردراو شاد تفح ز وقط 3 کس هد ر ه

 نانلو هدهجرد یطسو یرلیو ككنسهلیصف لجرلایوق
 هدنکی دلدب | موجو ض رعت هننرپفنک ر ردندننانا وبح

 كانسنج راپا .رلرولوا پوط ر وط بولی زود یک کج و حییبست
 رللوسناپسا اکو . ردراو یعونرب هجیلشاب رارنالداوو
 حییست ین اتبلوب نمضتم ینسانعم قالراووب كچوک

 .:رلردهدکمرو یان راآ یرللر اقا « اوبح

 ضرعت هدیرلناویح سنج راس كنهلیضف لجرلایوق
 لکش ر یقلراوو سو یقرهیلبوط یترلندب هدنلاح

 . "لس هل دازوا هاقلیالوق فالتالا دعب طقف راریلس هل

 یرلتدب ید هرکص ندکدلریدلوا دكراراپآ هکویلاح
 نور یوط كناوح .ردلکشم كءربتک هتسیعیبطلاح

 . زدهرتمتاس 4٩ ردق هنحوا قور وق ندنجوا

 یرهط . ردیماب : نلکشو « هرتفتاس ۷ یغور وق

 هرتمتناس ٩ یعافت را هدهطق كسک وب لا كن اقلاقیهدنرزوا

 ینیدل وا

 .ردیوشروق قال اف نر كنرلح .ردهرتتأاس

 یعافت را تكیانا و هدب زا یا هدلاح

 مسا و كنتموكح نتناژرآ هدس ونجح یاقسمآ هنأ ویح و

 هس رهش سەر سوتو نالوا یسهرادا رقمو هدنرلووا

 یرغوط هبونح ندهحرد ۰ لصاماو هد رال برق

 .ردشلدا فداصت هدنضارا نالوا ردق هب هحرد ۱

 یول نیس كن هقفتم تاموکحهدیل اغ یاهم ًاضعب راراپآ

 ناوحو . ودر ااو یو هد هاو اییبت

 ی رلقایاو یتسانق ۳1 کیم سح یقفجهلنوط

 ء ربا ینلکش هلکر انداع قرهاللوط ینغوروقو

 قیتسا یهو ردیک رينلاراوو یک هلک هدنرزوا ریو

 قمریصیا یلارلناوح نمشد هرلن ۱ هدلاحو و ۰ زو

 اس قحر ۰ هک سید ندنرلقلاق هدهسرارتسا

 هکمروت وک بول هدلاح ینیدلوا قالرابوطسوط هل وا



 تح 3۳86 ۶

 ندا روا یا وحقرهب«هل وا قف

 . رلرلیا افتک | هللا یمالراووو قمالاغرا هارو

 لانها نیک هلکعا"یعر تاناوح هدنرلدوا" ا

 ناویح رب فح هدهسیا رارالاق هدواویحو ًاضعب

 زودب#. رایج عج و اواو هکم رب دلوا ندنغدلوا

 کد رع ل یخ قرهالراو یو هدنرزوا را هتحم

 دولوا سنوم هناننا ًاضعب . رلرنهلک | هلا قلوروک

 «قارباب ؛رل ۲ ینکجهب نزسکمتکع «ندنلا كناننا

 یک هتطالضو وا »۵ لایت اما وان

A EDTوا (عیشان  

 هن رلقاا كوا ین رلقایآ هقرا + راق وص هنسهزآ یرلقابآ

 تقو کید رو .رالاط ه وق وا کک ندقدرب دشالقاي

 لتدش هدنکبدروک یانا .راصاب هنحوا كنس رلقات رط

 .رولوا بوطر وط نامه هسردنا

 قفوم هداک ءرلردیآ تربغ

 سح ینغح هال اش داش وق

 وک نیکنلوک دوپشم - دو ۱ را

 . یدمهلدا لح زونه ریبعت و نلیر وک هدا

 نالوا قفوم هتنارقو لح یرایزای نیکتلوک
 راد هرلهناتک وت ( نسوت ) ودل وم لسروتفنیسله

 لویحمكما وقا نلشد « روا رابآ » هدنرتا

 ( نوهاق نولل ) ویسوم یفوتم . رويل بوس یتغیدلوا
 ناسارخ رنو » قرایوق هننروص «عرو راپ» ی هلکوت

 اد و یک و ات مرو را . ردقلخ

 ك(ناناقناپ) .رد رش روا کسا ییدلیا سیس ات

 ئاب )ید جت دیشب Sa رلراپآ ۰ هدنخ رات

 یی درا

 . یدا روا تماقا هداروا هدنساننا یرارفس

 عیطلاب هد رح لامز

 لنا ناس ینکیدد <« ئدنا روسدنا تماقا هدنسهعلق

 .هلوا لباق یی هنیراهک «عرو» و «راپا» تان هلکوت

 ا هدهمار | مدق « عرو » اد .روبلتوس یتفح

 « ردشلوا فیرح ند ( مارو ) نلک هنسانعم

 فراعلا طح ۰ روسد

 رواشیو هدنتکلع رلرابآ

 or EES کک

 ا رس یر رم نادال
 نالوا کم ندهرئاد اقرب كجءاس هر 5

 9 رهدوک هدصقم کیا راناعرابا هدزعامز ۰

 کد ءداصتقا هد 1 اشنا یر :رلیدیا اشناو

 و . داصتقا همرافرصم تمافا یک رونو نخسن

 ۸ هلقمالوا زا اما یلالقتسا وا هکردنوجا
 مث كوب كزمتکلم رلانکس ولردو هنوک ندنوک

 € تجار هنسهدام کس )

 مجرم وا ترس و و ITP ی

۰ 8 ۱ 

 ۰ ردهدقع زا هدنرآ

 شیاف « .یلاح قمرابا يآ شرابا

 د r S1 ج نوقراب |

 . ردندنماوقا هنامرک نک ان هدنرق
 1 1 تم

 ) E قمرابا

 ةمریشآ || . ینس وص نیسراپآ وق ندنسیریوک
 ال آندریرب یعاٹمرب "یش رب || .رلیدرابآ ینآ م
 م و ) حا تراغ . كمروتک هرب رکید

 ( . ردلکد سو ًامو لمعتسم کت لن امع

 1 وانت < قعاق قلا یتیشرب.- تالال ۰.
 1 یک یغیدلوا هللا هع هللا لا ندحراوج كا

 ۷ بازار هدر
 قلا هلجو وا ( قلا پآ ) ًارظن هلکنت
 | هدرابش ضعب . ردنا اضتقا قفلو ع وضوم

 د . ریلیدا لق « ریلی روتک هزعآ هدلاح یییدنل ۲

 ؟رغوطندب غوط اب . رولوا هلتروص کیا قمرابآ

 قرهل ۲ هللا لا الوا دوخاب < قاب هللا نا

 دنوجما كلوب .یلا هلا نغ۲ ندلا یثیش کهدلا
 انعم كمروتک ر ارب هلا ۱ ام وا

 ۶| تح < رلناوح ضعب كاذک . روینلو چ دم

 ۶۲ قرهناللوق هدنماقم لا ینزغآهلس رلناسنا
 رورتوک هرب هقشب هلبنغ۲ هن یش رب یغیدلآ

 ص یردصم ىد را1 ھوا



 كمرو و ام قلا هما ٣ هدهد ر وصول 3

 ج رول وا مزالم هدر |

 هدر ینا قمزاپآ

 ه هدامو ) تا نالوا ندنرللصا كز هک وب دو

 "الصاكن نف مليا زو ندنظفل ) تجار

 شعلا ندنظفل پآ

 یک قعاق « كمريپآ ةبسانمو هقالع نالوا راکرد

 هدناسا كنسهلک قمرابا قرهلوا هبانعم رب ناه نام

 . ردا هاظن ا رظن هلاوحا ی ۰ یساملو یرافدارم

 یک یغیدلوا ظفل رب یدیلقت £ قبا یسەلک قفا
 قعآ هدیردصم یعاق ؛ ( تعحار هنسهدام پ )

 یسانعم هثحافمو ها

 هح انعم هدن راهرآ « عل هنغب دلوا

 و .نسهبدبا ههش هنغیدفل و لوحتم ندنسهدام (قعاغ)
 ىر "

 ی هساقربخ هدنق رش و رح هد

EKE >قلوا یملع كما 3 ۳ و  

 ك(نونارتسا)ندن وفا رغح یامدق س

 نوسوآ ندنسهعمتخ وا رح, نلف یراب ۲ 5

 . رده رم ةدلب ر هدنرزوآ یلاش لحاس < ا

 هردن اا اھ رانک كاج ۳ هدمانو و هدنتالو نایافاغ

 كرما کیا رک اف و
 دس . ردشهوا اشنا ندباشخاو شماق یظعا ےس

 . ردعوقو قیص قیص كنهیضرا تاکرح هدیلاوحو
 دا هدنرزوا لحاس تچ و تتسهطا نو

 . رد يقوم .هناکی كلو 8

 ف اطرب تودوره یانو خروم کپ تیرابآ" 8

 : وها رک د هرزوا قلوا ۹

 ۰ ردروصمو شاقر ایسا س وی را ] 9

 هد ۱۸۳۸ ۰ شم وط ها( تن ال ( ەد ۳

 هدنسه ز وم (ودار ) 1 رد شما تافو هد(دب ردام

 . ردراو یربوصت یيا دناع هرات كنهجرت باس

E iهی  

 ا هدالاتا - نور ۳

 هرتمولک ۹ كن (یسوز) ۰ ردهبصق ر هدنت ال و ه وح

 ۲9 ۳ رد ہد ست

Eنالوا لصاح هدنجا لا قرهمو 9 £ دنود یرلقمراپ هنرزوا یسهآ لا ام  
 ر . رادقم نانغىصو نان ۲ هعلشوت : چوآ .قلشو

 || . یسینشاچ ردزاپآ رب كيادغب ۳۳ .یادغب زایآ
 زایآ 2 مای وط .یش نلم هل وط و 1 لا

 > ل عملا دم
 مس م

 رو دیا فا رجا ر وحاص زایازاپ ۱

 ا

NET Iقجهل 1 هحوآ  
 هنانعمو هکلب زریلس هد زاپآ هلیسهوالع ساع هدهتیرپ
 . ردیولقم كزابا یسهک پاص زمغیدنالل وق

 شفا نرم قعوط هلا ناف 1
 . مدالزابآ هڪ ا تا تم هم الز ۱

 جا ت یزلتکلی راک زور : الشم بس

 قمر دلوط ی

 قرهلوا دوم ههدرو ری قمالزا |

 ۴ || .رشد هراک زور نسا ندنتماقتسا 1

 . ابو همالزایآ

 رب هلا راک زور همالزال : لوق بکرت
 هتهح نالوا بولطم هللا راک زور اعصاب كا

 ها تعنع هیرغوط ندیرغوط

 : همتیک شاواب هلا راک زور فیفخ

 ۰ هسابرق ےسا مم هد دق دنه س ا |

 كرلادو قرهلوا

 بت رم تیغ

 قلعتم هنفاظو كتهناحور فونصو

 یسایصو كنادو « روجای» ص وصخابو
 نال وا مماج یه ودم ماکحا جردنم هدنروصر مظتنمو

 باتکو

۹ 

 ۰ دداا كنار وسابلاقرب زا رار مهم

 ریلی دیا

 طقف ۰ ردقو سس تامولعم ه دنقح یوم نام

 میش هل اسم دوخاب ءاتسا رب زو وا



 و

 پوا نداسیع دالیم ًارظن اوا رو شیپ
 كرتا و . رویلبشالک ۲ ینیدلوا تاحر مدقم رصع

 . ردشعلوا هجرت هبهجزیلکنا یرلهچراپ ضعب
 شا ۰ مت فا SE دن اس

 كتر ندنرافلوم كنهسدنه ةيدنه لئاسر نادا

 اول و ی ده ا5 و و رو وا

 ردیدنه رامطم دعاوق ینعی سارتوس

 ۱ ردشملوا هجرت هب هح زلنا

 را وب

 قاتستى ئاتوم اخ كم هتسابا

 داقعنا هدننآ زوع هکردهرق رب ۳

 . ردروهشم هل رازاپ دیوبچ ندا

 كلو هکردموق رب هداقمآ یلاش . سا ۷
 ندنتکلمهقفتم تاموکح ی اقیسکم یا وط له

 . رازدنک اس هدنرزوا دودح ندا لصف

ERكل رشب ا  

 ندنقرع زلم اقیمآ

 هدنا اش كن اقکم و

 ناشالوط هنایرسرس

 . ردنمسا كنهلبق رب

 قرش یس هلببق شاپآ

 سور ود وق هد وج : ۱

٩۱ IS۳  

 هدنقرش كرلغاطیلاق

 . رارونل وا مس هنهورک سولب راف یژو سو رلاقرم

 نالوا توابع نم اغا واخر ی تک انا اک

 دل رنو .ردب وسنم هتسهایبق شابا ید یوق ساژاوان
 : ۱,۰۱۷ ) هدنق وف كنطسو یعافرا هحتماق و دق

 هنلا فیعض مومعلا ىلع بولوا ( هرتم ٤

 اعو وشن هدایز ندننالضع كرلاوق یلالضع كرلقاجحمو

 لدوسدوخایو لابم «یراص نر كرلیرد .ردشلو

 تونل وآ فداصت اردا هرلیللاقص هدرلککرا . ردهایس

  رلررابوق قرەلو ىلىق چاقرب نتس هدنرلزو اک

 کیاهدشاب جنک بولوا ریصق ( یساط افق ) یرافحق

 ليدبت یناکش كفحق كددیا قییضت هلرلیغراص یصوصخ
 یرلهج وهدنساذح رلقح الا .ردنالایحا بلغا یربکدتا

 1 ۱ .. ردقچا زا یرلزوکو صبیع

 ناونع رایرد یرمرق - نکاسمو تاسویلم
 اق شابا یک ماوقا نالیردناو هددتح یسیمومع
 قولم هلرلکنر بیرغ امدقم یخد لاها بوسنم هتس
 ۵ هدرلهسیدا كلام هباولا. لومعم ندناشم لقاحصو

 ۱ هنکنر سونا یرلچاص بولوا هدنکنر هویت

 ۱۳ تف لوصف-نادق وان ۸ :ندهقوح هدرضاح

 3۹ ام یراتداقو تیرا . راردهدکغا اتکا
 یرککرا ۰ راریک قالوطو قیراج نانازوا ردق

 )اب دوخاب + رلراراص لیدنم رب یزمرق هنیرلشاب
 رلبوتو شقنم لومعم ندنیشم هدنلکش ( رفغم) یهرز

 گرلقجوچو رلت.داق « راککرا .رلریک هیقاط رب نیم
 رهرواکروا ق وحر و راردآزواب sk رلح اص

 وچ رلشابا هایت تانننم . رلرقارب هترلنایو هقرآ

 ما هرلكيزببو قلنادرک ۰ ردرللکد كلام هتبش

 1 دب . رلردبا نیزت هللا راهلق ایو وا بویمریو

 وصخ هغلو ياض دوخایو یرلیوت شوق هفلنادرک

 ۱ رشق لاکشا هنرزوا یرلیرد . رلراصآ ج اقصق ۶

 ۲ ار لام هن رزوآ یرلنا ۲ نوچ راکدتاظح ندکعا

 )لک زج هدهنرلقان ؛ راردا شقن هریفص لاکشا هل ا

 ۲ رول وا طیسب هدراشابآ یرلهوسک ه رام . راراباب

 دولا یغراص رب یک قاشوت هدنفا رطا یرلدوحو

 .2وزوا هدر « رک رب هرزوا قعوق ی رلج وطرخ

 د رلفرط هترا كن رلقاشوق بولوا ترابع ندق راج

 لاو  نکاسم : زاراصآ تاسولمو تالوک ام

 . ۰ ردنرابع ندرلهبک شملوا اشنا ندیبرچ یاچ
 واکنجو برام لوا ندیش یه . تابح زرط .

۲ 

 



 هللارصم . رلردا عرز زو راقو رصم رشا نالو

 رب ناقار لقعبال تسم ینرابدنک هدنفرظ نامز زا

 یرتماقهدرلهسیا كلام ه هس رف تاناوبح .راراس کج

 فلش ردهدناهجرد هلوا دلالم ندتلجآ و تب 8
 .. رد ما لک اند ام اش الا

 یرفوا کار برو ماب ترا
 یر ۲ نشلرک ندعم هراس 9

 یرازد ندنرلقدقارب هصق تباغ ىکا لر زو

 قاد یرللا هلب رلداب هدتکرح یاننا .زوناو كکو
 راک: ی رلدانق كشوق رب ناجوا هلغع و مدت رو

 رتسا « سرف ندماوقا راوحمه . رازغا طخ ندوآ

 راتو + راردنا تقو, زارا فرم یا

 تويا ب رح قردلوا راوس بسا ابو هنکوک ناک وک
 نوشروق هنمشد قرن القاص هدنرلقوغوق كرلغاط

 قلوا یفک رزوتوا « رشیمرکی ادعام ندنوآ .رلزات ۲

 یررلن 7 هلو و .بولغابظ: هتفا طا هنوز

 هلریمد یروس یجواو قوا «یرلحالبن ,راردنآ باعا |

 ترس «زوبوطرب انحشا لباق « قارزعرب نوزوآ زهجم
 هدرلیدمش هدهسیا ترابع ندهفلخر لوم ندنشم

 رولوور هدرلحنک هلاکت رولیربدلوتط ندقور وق

 تح یغد هوا رلشابا . ردهدکعا ممعت یامعتسا

 ههابق تاجوک اقرب هدهیلات جرد یک زمکیدتنا
 هدقنلو سی رر هدنشاب كنهابق رله بولوا شلرآ

 هدايز هدهراح . ردهدکغا ےظس ی رانالپ هرامو

 هدکماسهلوا سیر صخشر یناهه ندازارا تقال

 ارحا ینمکح تاحوز ددمآ هدراتشابآ .ردرادتحالص

 .رارغا هاداعم دب هنراهحوز موسلالع بودنآ

 یج هلو هدتکرحر عورشم ريغ یرب ندرت

 . رولسک “ناور اینک ۱ ندنفرط یجوز هش زول

 كرليل دلح یرمرق مومعلالع س تاداعو قالخا ۶

 یراکدع وشود*یشر هقنب ندلتقو امغي «لاخ غ

 ردق ههحردر ي ا هدهسا شاک هلندا رتاوت

 بلال س

 ء اون رطاخ :ردرللکد ف وص وم هلأ هروکذم فاص وا أ

 شان نالوا زوک قبجا و یجهقش « یجمدرقل « نش

 ظح ندصقرو نووا « هشزوم یسلاها یسهلبق

 رلنهلا تاقوا راسا هلقمانوا یو وا دغاک « رلردیا

 هلروض كنا دلق یرلدغاک اقیسکم امدقم .ردقوچ

 لاح هدهسیا رلراباپ یدغاک لیبناقسا لومعم ندیرد
 رلرندنا ندما وقا را وحمه یرلدغاک زمکی دلس د رضاج

 یرلناکرب لومعم ندهتح هدنا وط هرتمتناس ۰ ۲٩

 شل هال ریتک ههزارب كنلیق تا چافرب هکردراو
 یصقر حلص هاشم ات كنه رام دو هلا لئرب

 هجورتآ ؛ رلزات وا رانو وا هدنفا رطا رلهلعشم هم اب

 فراعما طع . ردراو هدیصقر ه رام

 و اواو مر هد نتاع تب یتا

 هدارو ۱:۰۰, یسوف . ردهبصق كج وکر هدنلخاد

 . ردرا ویرلهناخ ریطقت كن هصق هریشش «هزبس؛یادغب

 ( تجار هتسهدام قاپا ) س ییابا

 وفا تا . ندیآ هلنا با ) فص

 . یللاقص قایا ۰ ضاس كوب ام زر 8

 بولو| ندنسهلالست ناخیاتفح هحاوخ قانا

 نالوا از طاح لاک ید کچ اک لک

 ف ا ۰ ردناذرب شمهروت هدننامز لیعایسا ریما
 « ىلغاط هرق » و « لغاط قا » لوا نامز لخرب

 هنسهقرف للغاطق ۱ كنقلخ رغشاک نالبرآ هب کیا هایمان

 دوغ هداعلاقوف هلو كنهجاوخ قابا . ىدا سیر

 «شفهمتک" هنشوخ كلعامما ربما عبطلاب یسهعازاق

 شلروک موزا هنجارخا ندرغشاک نوجما یرضم مند

 قرهلوا ریکلد ندهلماعمو هجاوخ قاتا . یدا

 هه روا سهفخ دصاقم ییدلسب اتلاذ هد ۰۷۱

 نادلاغ نالوا یسارصالا ريما كرلق ولاق نوجا قمراقح

 هد۱۰۹۹ ؛یدهللاقیوشت هبالبتسا ی رغشاک ییجاتنوق

 ۲۳ -- ل



 د »ن4 ت

 ی راما رغشاک جم ات وق نا داغ. یدلوا لصاح هبفخ دص اقم ون

 .یدلبا هبحوت هدنس هل اقم وکر و رادقمرب هب هجا وخ قایآ

 وا » هلتماد هنکیدتنا اکو هحا وخ قاب طف

 یشادرق كلعا أ ريما یتعقوم كرهدىك هنن رېش«نافر وط

 ی ا ینوفز مقدم نانو رس ین
 برح نالعا ه اتسق ولاق قر هلساق هرلزوسو نیما دمت

 قیفجهراقح ییا و كنا دلاغ هدهسی داک هدباغ:یدتا

 هن رلفرط بغل رغشاک هلا كرت قعقوم كرهدا باسح

 یینکیآ هجاوخ قابآ هنرزوا هعقو وش . یدشججاق

 < یدلوا ری هکلک هرادنتقا مقوم قرهلوا هعفد.

 لیغوا كچوک یرب ؛یدلیا تافو هرکوص زارو

 یسهدلاو ندنمبدلوا یص یدهم طقف ؛یدقار ه یدهم

 تاذ نکیآ هدکعا هرادا یموکح هایشرط تباست

 ط هدلا کلم نالو هدنما شاثتغا

 . یدمهلک ناک

 یرادتقا هفع و

 زنم اواز د ( هحر ا رف) سا قا

Eمصو هر زوا قوا مان هجاغ | عون ۲  

 مولعم هلش ال رونه یس اسم هکر دهلکرب شعلوا ثادحاو

 «لدابتم یرلقا را 1 ردیللاد توغ جاغا و . ردلکد

 دوقنع هدنرلتسا 4 راد یرلکحح .ردقصو بذوذ

 ۰ ردمفل اص مقل اص عل هدننر وص

 قتاقسلم (دیا رق) هدالفس ناتسراح اف ابا

 ریغص هدار وب هه .E یسوف 2 رههرصقر دلا

 . رلیدیا عرز نووت . رلیربدشش نول وقو
 و مس

CRUE RTS 

 ییدملینرلکب . (قش ۱ هلبا پا ) مم ما
 نت نت ۴

 هتغل .هربن در لاج دل ٩

 ¿ ىاەقى *هلشلواقاوس ۳ دف

ar! 

 دو هی

 5 رس د . یداک سرم

 (ردکع دشالقازوا یسانعم كن هلکوت )۰. سا هک انآ

 نح بک ا ) نالوا هنسانعم تیا دعا ن اطش

 دنلب وسندنف رط جیسم ترضح یالک ناطشاب بهذا

 دتا ی ۱ ° هدلصف ىج ٤ ( هدنلجا تم ) یکی

 ۱ . روهلا ناسا

 ۱ ندهکمع تات ان .( ندهجزنارف ) سا ۷
 ۱ بولوآ سنجرب ندنسهلیصف هنولاه و

 یه ونس تاشعا نالوا تدای هدانر وفیلاقو یش

 . ردیواح یرلتوا نالوا ی رمع هنسر نعل

 هيلا زج هلق . ( ندهحزسنارف ) سا الآ

 یاقسم هکردیمسا تا ر ندنسنح

 ردیواح یارحشو راحشا ندا ت اشن نده رادم

 كنهدب ر ولف رک اهم ی هحالاا

 بصنم هارو ناچ سقرام هکردی وق رب هدش ونح

 . رولوا

 قم LSS — هچالابآ
 اا فام اغ هللا ) .ردیان كلاح ؟هلسلس

 رب نکاس هدیلامش یاقتمآ . سا هچالاآ
 . ردا كنه اط

 تعانم بجاص و توق یذ یرلمدقم سه

 3 لردبا تماقا هدنرانماد یلابج هجالابآ . یدبا قلخر
 اتقا كرەدىاترج ندر یسهاج 2 EE یدبا

 ييسيسي یمسق ریو هدشبونج كنتهوکح یجروج
 هدنو یره (ژور) هدنرزوا یسیرغ طش كنب رهن
 كلي اندایوروا «هدرصع یجنتلآ نوا ؛رلشغا نکع

 رل هحالایآ تقو یرلقدلوا لصاو هن هعطق و رلرمعتسم

 ءاقتلم (وحوا ) «/یسیونج طش كنم زفروک اقسکم

 طرح رحم « + خسسق کیا تن د رہ ییسیسیم ردق هنس

 ینسهعطق (هدرولف) ردق ه(هناواس) ندنتهج یسالطا

 . ید رلرودا لاغشا

 فداصت هدیلاوحوا هرلهحالابا « زهناوراتولضاب »

 ۲2خد فایشک . یهدنماب < و وسودنابه » ردشع |

 ندرلهجالاآ هدهلحر ییدولب | اح ,هدنسهتس ۱

 حایس هدنس هبس ۱ ۵ ۷



 ندقوماب یراتشیعمو تعنص دكرلنو . رودنآ تح 8

 یادنب رص« كرەشا زار یر «قموقود راشاق اق

 یضارا یرلقدلوا نک اس . یدا ترابع ندکک |

 یدلوا اکلا هتموکح شب ۳3 هکیدبا مسا و ردقوا

 یجروج و هدیرولف « امابالآ ۰ يیسیسیم هنایزئول )

 ۷ یراتمرلو

 "يیسيسیم هدرلن و . یدیا شلاق جا یک ۰
 «راشع الب وطهدنن و یباح TY هد رع كن الفس

 یاچ ( ازافرا ) هدزعامز . یدا راشلو وق هتعارژ

 هدلم نيد یدنه ضرا « هدننب ینا ( ژور ) هلا

 هدننایملاها لر یکیدهلا هماقا كنتموكح( نوعا )

 فنص رب یرلناسل كراهجال ایا. ررونلوت كوت ك

 لر اومهرف ندنساملع تاتا یل .هکربا :لیکقت

 کرک اقا, ایا اه قوی ًارظن هننا ةقح

 اتي ندرل هجالایآ هدنحم را ۰

 ۰ رد م هاج یرلهوغل ( زهچاب

 (نلشا رف )هدا امش یاقتسما تب ال وتج الابا

 .ردهدن رق ی رهش الوقىجالائا هکردناعلرب هدنسهت وق

 هتک 7" ودر و یس اھا VIN رک ا 7

 . راردلوغشم لکا جارخاو هلقعای

 . ردندن رانا اقتمآ یارک ال ومح الابا

 لک ۲۵۹۰ رار ها« نلباخ تیک کک کک

 یجروجو هدرولف .ردا لاغشا یییضارا عبص هرتم

 هلمعاهحا تاشرل رهن"( تسلقو یجوقاناح ) هدندودح

 هنس رق لحاوس ژروژ نسو ناسن ونس «قرهلوا لصاح ۱

 دره هنسهر زج هبش هدب ر ولف هدنداروا و « دا ردلک

 نداروو نیا لیکشت ینسیرغیسق كتب زفروک اقیسکم |
 نایدیا قیرقت هلبا یسلساس یرانیغب موق نوزوا
 . رولبکود هنیوق الوقحالابآ

 -ه دحتم تامنوکجخ ه داف سا سس ال وة الا ۱
 "+: ی

 كنس ەر زح هش هدي رولف ۰ هدنسهس ونح راطقا كب

 ه ۷۵6 1

 هرادا كنس« وق (ناقآ رف) هکرد ریش شهر

 هدنرزوا نع طش كره الوقیجوآ 1 رز کخ ونک

 . ۳۰۰۰ یو ردناک

 هحبلشاب ثنسهعطق هدیرولف < ینامل وقجالاتآ س

 كرلروباو كچوک نیمادیا ییونلحاس بولوا نام رب
 هتش « قوماب ین اه ال وقرجالایآ “دا هتسسمرک

 ردیا جارخا

 اعو وشن هدیلامش یاقشآ . سا نیچاالاب |

 یعارلا ةبارش ) یربسآ

 -ایلماف یعارلا ةبارش « ندنسنج ( لوکسو نابوج

 یفیدلوا تبات هدنرزوا یلابج هجالاا . ردندنس

 یوکسوب نابوچ ) .ردشفلوا هیمست هلبا مانو نوجا
 ۱ ت ام سدا

 . ردرحش ع و رب نالو

 سم او هام را را هبح الان ۱
 ,ِ پ

 كن زود وک اقسکم هکر دیوق ر هدنلحاوس ادب رولف

 . ردهدنسب رع فرط

 . رولوا

 بصنم هارو یر الوقیجالابآ

 قالراوو یمجم « نونلوط یا قالابآ
 هنساضعا هلا N هنس ا

 كس قالابا . لوقر : رولوا فصو

 | ۰ 9 یافت و یار مامان دن
 ناب هل وتو یا تل شوت ی یافداتم تب

 هرهچ زکلای هسیا قالبآ
 رلقح وح كح وک هص اما قالابآ مرد و وا هلن تن هال

 ۰ ر هل وا فص و هنساضعاو

 . لوت. لو . ن س < راب دنا: لامعتسا هدنقح

 (فویسول) ,ندنرتازج نیلیف ہی تلا ا

 O بد
 یوص ( اننابمایالود دنارغور ) ندا نایرج هتنامل
 ۰۱۵۰ یسوفت « ردهبصقر هدنسهطآ

 ۰. ۰ رج
 ۰ دداا: مدنرزوا

 (وقسسکم)هدن راف رط بونحهداقسکم 2 1

 افا رغح هکر دهن رق رب هدب دعل هرتمولک ۷ ندب رهش



 ناند اما کو ا کا ندنرظن هل

 نوجاییدلریدشش هدارو یرلالعا لا كنربصاقمآ

 ۲ رو شما جن سه یک"

۶ 
 وکعب كنملف هدقرش کک هداهرفآ )تن مان

 هکیدبا یسهرادا ةریادو یددشن لخاس نوتل ۲ كنتم

 رهشر هللا مایوا هدارو .ردنئاک هدنکلاع (یاف)

 یسهفاط (یاشا ) هد۱۸۱۱ طقف . یدا دوجوم

 ۱۸۷۳ ر و .یدناوا مدهو "لماک ندنف رط

 . ردشعلوا كرت ههرتلکنا هدنخ رات
~~ 

 نلیرو هب ه الب اق ورا هد م دق یابسا مس هانا
4 

 ۰ ) ترم ی هہمافا ( ۰ ردماب

 هدد دحتم تار کی هداق سا بس س هزوناب

 یزه قروشتتم هدنسلاش تج كنسهتوق (اوو)

 نلک ندنفرط لاش كره و و ناک هدنرزوا یدودح

 نار هلبا اچ ( نویشراش ۲ نالوا یر, ندنراقایآ
 . یب هرتم ۱۱ یبهحطس هحاسم . ردهعطقر

 (لیورتناس) یسهرادا نکس .یدیا ۱۱۱۰ یسوفت
 ۰ رد یسهدلد

 س

 دالق س ۰ راب زاب هدایر همون هنآ حب اس قنابا

 هکر دهبصقرب هدنسهطا نروتناس «ندنسهعمتم 3 وج

 هدیرزوآ اف ازار: هدنسسا اش ی تلیهر رج

 نکن زا كن هطا نوت نداره هبصق و . ردناک

 . ردیسهدلب لسوف گو

 تای وسن وس هد هک یاش مآ س ات هب ایا

 هرم ۰ ۰ ندرحم حطس هکر دیدنه ه داد ۲ هدنت الو

 هدن رز وا عین ای نداد تانناکرب اقهن ابا و « هدنعاف را

E DEI Eاهد ناکرب  

 هس را . ردولوط هلا وص یرلزغآ كرلنو هکردراو

 ۰ راس وکنال أ

 7 ردترابع ETE زا یا ی 9

 یا کد نزد وا هکر ارد دروان وکنال
2 

 هدنعاش را هرم ۰ 6 ردورتم ۲ ۰ 5 اب ره

 سا ی اک

 ی ۲ ردكوس ردق یسکلاوا هدول

 رر اکر

 ۰ ردناک هدنسه روا ك رلنام روا عسا و ۰ ردمولعمات

 7 را ی مادی کس یا مآ بس اقەناب 1

 ۰ ) وا بم هب هدام یی راقو ( .ردیغاط رانا ۳

 «هدنسهطا ن وس ولندن ر | زح نملف س سوااا ۱

 هک ردا هل شب ةف اطر نالوا ا د اک

 سوقولبا « هدن رع ك « لترون لهدهلبد روقدنارغ »

 مجسق كن هفت اطوب ۰ را ردنا تماقا هدنرلت الو اراو ترون

 ناباغاق « هدزق رش كنعىف ر لح | رهلیدر وق هد یمظعا

 .گتجرم . ردیثحو رونه یسا اها . ردمقم هدنت الو

 یرلنشد .. رلردراوخشوخو روسج تیاغ . رارد
 . رراقیچ هنیدیص شاب « رراقروق قوچ ندرلنو

 و یسق رب ندا

 . ردشعلوا لیکشت تیالورب كرەلىدىأ مچ هنت 1 هرادارب

 . ( تعحاص ه هدام ییاتسخ)

 .- هلک نوسول ندنرثازج نیپاف س سواایاب |
 را a یس و رس الو را اک ا تنش

 هدارو هدیمات . ردشعل وا ثادحا ا تبالو و

 .ردشماغلآ هتعاطا تحت .الماک الاح یمسقرب كن هنئاط
 هدرلارو كلن اتسرخو ۽ E یتتعاطا ك راسوا ایایآ

 .یدنل و | لیکشت تبالووم هکر دهل دصقم كم لا لمپست ین رشن

 رب هدنعبص هرتم ۲۰۰ تبالو هسبا هدلاح تقیقح

  srsردلکد زواحتم ی ۷۷ ی ۳

 | تونس کوب : E BÊتو ۶

 O 057 ىنا )نالوا
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 ییناشردقلیبیرکیو شیک هتموکح ماقم قرهالیوط
 .ددسب ر رب شلوا قفوم کلم ةرادا هدنروص ۳

(resنعل ییضارا یکهدنلامش كنبح  

 هنسهرادا نی لیع و عنوت و تایل

 اوم ( و ۲۸ ) هتموکح :ییدذسا لک 8

 . رینید یفلروط
 ندنرلفرطهروق ؛ یدل ۲ رب اف رب < یدتا نقآ

 ا عیسوت ىکا زارب

 754229۹9 ی وج E سا 1 3
 . یدتک هابآ 9 3

 هدهننح هدننامز یسهلالس ن

 قاز

 زولقو و هد هسنا رف د کوو |
۰ 

 3 نالوا یسهرادا ی كس الو

 ندن اقای ۲ كنب ره سنارود . ردرېش

 . رد ناک هدنرزوا یاح تووالق

 هق راف شاطهدارو . ۰۸۵۱ یسوفن
 . ریل اب هل رکش «ریلدیا لاعإ موم «یرا

 تا هو وای لا

 رلبا جارخا یارو

 ردا یراج

(e 

 .ردیر ندنرل ههل 1 یطہق هدرصم ءدق س تد 1

 قیقراصیرل 4۶ .یدیا ر کش ال هصاحاب

 تم وما .یدبا ریلب دیا حس جن هدنن روص یر ۵ ]8 نک د

 ماقتا 3 هدعدق رصم . یدیآ یزمر كعاضر و

 نالواشلوزود هاتفصو .یدا ریلیدیآ دع هد یس ههلآ

 هلا قام عونرو «رینات اهن هایسافق نالسدارب یلکیه

 . یدیا رونلوا زیهجت

 هدنتس هارو ار هاب واد ناوک ناتن 8

 . ردمیات هنتسایر یابمو كتهرتاکنا .ردرمشرب

 یسانعم هکر د هکر شمل آ ندهجمانو ) سا را ۱

 انثتسم هدتادنآ ( ر دتكء د زسدانق ىع! انا دک

ONبس.  

 قالطا هنن رللاثع هلا ضعب نایدا زارا زسدانققرهلوا

 هنلاثع رفظ نلی رب و یاب چ ةد هلتهح و . ریالی دیا

 یسلوا ی راع نددانق كلاذع و ۱ ردشلدا داحا بقل

 ا یدا میاد مر ر هنکح هی | اوت یدک

 ۱ نداماماو رومر لسقو مدطراسا هرزو وا ق

 نم له فوت لوا ۳ دنن جز یافت خم سم

 تایل اش کک هک ی دا راو یدعم رتا هدر و

 ۰ مگا شعلوا اخز] :هتهاب

 ندا ر وصل ی رلول | ناو یک سیمهنرا و روما

 ربلب رب و یقل رتبآ كاذک هدد ا سکا کد

e 

 س عا
 ٩

 e م ی

~~ 

 نالوا هنسانعم بلص همای وب ) سا نم رسا

 a ردد وح و۰ الا لعم 9

 لنا لا و ج١٠ ند ( كعب جن

 بک ن طفل: ںیس روا نلک هنسانعم شوقو سوتا

 هدد 0 - لهووت ,( كعد بلص نام دوش هاکرب

 هنن راک كس نننح سم نده احتسم روبط نانلوب

 4 یک ید سیو نانو هدنلاح هل احتسم هکرید

 هدنج روماچ هدرلقاطب قرهلوا رار هلبماظع كشوق
 .ردهدنتماسح شوق مان یرابح .ریلیدا فداصت

 هتسانعم انما مدع ) سا و 5

 هلا یظفل سورهتنآ نالوا نت
 شالوا لیکشت ندظفل رب رکید نالوا كعد حاس
 یراع ندکلی «هصبق كن یرادانق . ( فا هکر ب

 ربعت هروط نالوا دعاسم ربغ هفجوا هلع ءانب و
 کیل نید دانق كودوک نعي حانجلا ريصق . رلیدیا
 : رد یواح یروبط عو

 یداع ك شوق عون یاو

 . ردك سکو هدایز اهد یرایوب ند [۱] راوشنام
 ًارظن هانعم و

 « یربس ةسهروف تیدور هتنآ

 ۰ یناش تب دور ا

 ۴ ردكع د قالوح وشنام ۱ ]

 مات وا هدهح زسنآ رف هدهرلش وق نالوا ڭودۆك ىدانق

 . ردندنروبط ینونج بطق رلنو . ردشلرو



 چ تسج

 .ردقو تروص و هدع ون جیا کردا وتسم هلا | هقشاب ندنو . ردقو یادو ینعی هقاب هدنرلهس

 برق كا, هیلونح بطق یرتسهروف تیدورهتآ هکر دن نم هللا رللو یراص یرلف رط ناب كنم رلت وس

 یان تدور هتنآ کولا . راشی هدرار نالوا | كنسنح ( تعجام ههدامو ) تی دوا زکلاب کو

 ۔امطق یونح رک فص یرلعو ضعب رکید كوو | اهد یرلاغاغ .ریلیدا فداصت هدرلشوق ینیدلوا لماش

 فا ك . رلراشاب ًاعمتحم هدنراضرع ۷۵:۳۰ هدنن | ندنکگ رتو هدیرلقوروق . ردها اهدو نوزوا

 یراکدورو رلکلج وکو  ریغا كا ااق هدهرق « رارزو . ردهصق اهد

 هل راداتقو قایا « قرهاق هدنرزوا یرلسکوک هدلاح | شیر یرلمدقلا مس رو ی هکج تل ۱ نهی ریشان

 ۴یا تیدور هتنآ ) Yo لک ( موقوز رق تيدۆر ەت

 تل كن دانق؛ لجوغزوص هدکنریراص قولوص«هانس | یرلشیعت رادم . رارردک هلتراهم قرهننوط

 ۰ ردیزیمرقو فتا یساغاغ «ضاس یراراتک تسواو قمالطروم ۲ ردرلنآ وبح قوناق ۰ رلکحو < رلقلاب

 اتوقاد ناتسیرت « انلاضرا « اسوغاناب رتسهروف .1 | ندنتلا قاربوط یرلنو بواب رلروقوج هعع رد نوجا
 رونو ھم هدرارب ب رق هلحاسو هدنرالحاس | هدیرلیضعب . رل ردیا طب ر هنن رب رب هل رلاوب یرلقدجآ

 ُه یر هقرآ «یرلت و هدكع و کی موقو زر رق 1 كن رلهطروع ۰ راررب وقار هراقحاوود ی رلهطروع

 رولواهدکن ریراصقولوصو هایس یرادانقویرلگ اب . ردیلکنب رمساو یسلیشی ینوبق
 تسوا و تل كش ردانق « لجوغروص یرلهم | یرلدانقو یرلگ اب «یسهقرآ ؛یو «یشابكعو و



 دنالقلاف . رد زیمریقو رمسا یرلاغاغ ءضاس یرارات

 تارهوشو هزوق « هدنسهطا هل رک «هدنشهعمتحم رازج

 . رلرونلوب هدنرلهزب زج

 تو :
 عل هحنح الا

 ای هت | :

 ر کلا گرا ر ندنسهلصف ( هبل دنجح ۴

 وسیع رد و نس
 و ی زدی کت هد یل ونح ناشدت

rihنالوا هنسانعم حانج ی و  

 دلم ا یسی او لو سو رهننآ

 . ردحالطصا رب بک سم و

 یا راک زی نامل و هدنرارهظ یتعی جشاسلا وخر

 كاما نالوا مودعم یراهبنطب اشم تع دونآ و

 اقا .زدراو یعو رب نکلای . ردماتنلیر و هنسنج

 . رونلو هدنرلوص

 دانق هلا يد تادا هجنانوب) .س “ى
 هنساتعم شوفو (نورت) هنسانع» و ی ۱

 هکر دهلکرب_شعلوا بکرتندنرلظفل (سینروا ) نالوا

 . ( رولوا كعد شوق زسدانق

 طع رحم ندرلشوق نو وأ یرلاغاغو یراقایآ ی

 نالوا صوصخم هنسهطا ( نر اقسام ) ساک هدیدنه

 ۰ نخ گاه ر وط

 یاثم ساح رد سا نلیر و هنساح یغوواط وص ۳۱

 33 ست اسل ورک سیورهتنآ (

el e Ra ESE ۱زسدانق ) س یو 3  
 سلاح 3 . ( ردهلک رب یج رفا لس ¥

 دیک كسا ئ رل اودوک كى یرادانق هکردروبط

 . ردقو یغنوریوق

 نالوا :
۱ 

 هضک اركنسهقرف روط تابش خیل ه رقف 22"

 تای مربی ١ هتنآ ندنسهلیصف هر رهتنآ تفت"

 . ردناوبح رب رونلو هدالارتسوا . ردیعو #9

 یرلدانق . رلربد یسکی ر تا الارتسوا نوجما كنو

 كو . شلاق شمريلب ير یی ۰ ردهدینااح رثا

 - ۳۵۵ بس

 نوجا « ردل د لکو دعاسم هغجوا

 ا
 وص 7 ۲ «راراش وق

 هکسا یرلیو كلي .

 قوح ندنفدلوا لئوق یرلقایا طقف

 یرلاغاف .ردهدنمرح یتوواط

 تكناغاغ یرلکلد نورو .ردنوزوآ ی 8 یساغاغقللوح

 دمو دعم عروق

 نیل ام سکیرهتآ : ردمولعم

 و هددنالهز لوووت کک

 یو چوا تا

 هام |

 ما .رونل و ۱

 5 و ۳

 سکیرهتنا «یتهووا

 ا ک ایقاس
 .راراشاب هده ايس

 هعفادم ی رلیدنک

 EUT كح هدا

RO El 

 ۷۷ لکش ) یکم رونق وک
 . ردهدقل وا ت هنضا رقاو وح ثعون و ی الّوآ

 و ا (ندهج زلکن ا ) سا 4 ها

 كوس ندا رتسیرلرزواو ین رلف رط گچ

 روطوا هنت رزوا كن و رلهحاب هکردهظفحم ايو قدنص ر

 قاحص و نامود ندا رود هدنرلورو ناغزق و رلید

 ناغزق ( ردک هراهجاب فک ندا لر 1۹ زاغ

 ) تعجا رس هوادار

 ردهاحتسم ر ند ه رشق . نا هی 1

 مات سوشبتاآ ندنالاحتسم هن هل + اوچ

 « یعواق رب یک هغىمول اق رده اشم كب هنأ وح

 تاثم لا هح راب کیا رظانتم DS یس 4 ییعب

 یو چاق ۳ را کور ندهبسآر هعطق 9 ا

 .ردشع و هده ر وليس ۀض زا هدامهو یعونرب .رددوح وم

 هده رول بس تاضرا «هد- وسا هدەرتکتا یرلعو رکید

 . ردشەقىح هدهسووهد تاضراو

 ماسجا نانلوب هدنلاح هب احتسم" : سا 21
 .زدماب نلیرب و هنمسق رب نده وضع E بد

 ندحاولا ما ۸ لزق دوخاب لکشتم ندهسلک داوم



-- ۳۹۰ 

 شمش هلا طسوتمطخ ر ندنسه روا هاک هکر دترابع

 ۰ ردهرایکی وهدلکش یضس هاک لکشتم ند رظانتمءزح کی

 ندنرلقوبق تیومآ ندهعان تاناویح راه احت نمو

 روم یثر هقشاب

 . (الکرب یجم رفا هنسانعم رسد انق) سا

 لارقو هایسهکردكجو رب ندا رھ زی

 . ردراو یلاکشا قوچ كب هدکن ر

 نکات هدلته دات زفا ۰ هدنرلف رظ

 ردمولعم یعوب ردق شب

 هدنلخاد یس هم وق سوهههدناتسرام س 2 1
xX 

 بونح كناوروا

 نوا .رلرولوا

 نالوا یراج هنیاچ سیا ایو ازت . ردهیصق ساک
 ر را لک هشت ز وا یبوص اویغاز

 « ندنسابطخ ن ۲۳ و

 نکیا جنک تیسان ریهش خروم
 هرواح هلتح و 3

 تمزالم هبیطخ و
 هوا ها ات هیت

 . ردشمهلآا تحم ندهجرت بحاص

 رای هک راوی اد ربا

 یالآ .ردشع ادلوت هدسراپ هد۱۷۹۷ .ردتاذرب

Ea LS NG۳۸۳ رویا  

 هلیتمهت كمربدتا رارف یفوقوم هقبتاو کیا هدنخم رات

 تنيسوبحم هدهرص یفنیدنلو سوبحم هدننادنز سروف

 لیدع و نیسحم كلاوحاو كرەديا قبقح یلاوحا

 . یدلوا لوغشم هللا هعلاطم یلئاسو و بایسا

 ها هر هجرت ا طب مارک ره نوا رپ

 یلاوحا كراسبحم . یدلوا یناک كن ( اما ایرام )

 اقرب هداپوروا هرزوا كا قیقدت یلوصا هراداو
 . یدتا تحابس هعفد

 هتیاسناو ههیمومع هسر كیهجرا یاص

 کیا جنك كم ا3 ردیف قبس یقمدخ قوج

 يتاط كا ر كا رشن فراعم هنن یل اها یارقف

 بسانتم هلا قارتش ها كنبلقا هدیاب و . یدا ندنلامآ

 ملعت كسرادت لوصا . یدللا ذاخما ملاس قیرطرب

 ۱ دقن لز ز وک كب عو داف نالوا راکرد هدلافطا

 هدنصوصخ كملاےلعتو هر یرل ما كقرطو كرەدبا

 ال وا تب رطو EE ais شخىتعفنمەدايزاھد

 و اهدو «ه هلع س هملس هم زای هم وق وأ هدنت الو لامش

 ا قیبطت .هنفوفوم ؛ هنیرابتکم یالآ
 8 یر توس :..یداوروک یونان .تارغ

 رحم هبسانم قرط صوصخم همیلعت ییاکراعو

 دید مولعم ییافو 2.راب 1 ردشک

2 2 o 

 ( ر
¢ 

IDEN 

 ناف هد ۱۸۱۷ ۰ شا دلوت هد هژ ۲ هد ٤

  هردندرشاق سنا رف

 هدنرنهشق «هدر وصت نف .رد شلا تافو هدنسهدلب

 ؟زدنیغا مع و ذخأ ندنو قعنص «یدا 9 یاداشت

 ۱۳۱ ا ا نارا صاضتخاو تعنص
 ندرلعوض وم ىلا رص و یخ رات نالیدا مچ هدننلا یریبعت

 وص رلهحول ید هصاحلابو هدکمهلا شقن رلرثا هقشاب

 ترابعو سح هدنرارثا . یدیا راو یتزم هدکمهلا

 اجب باب هدنجحا یرللزوک كا كن رانا

 :لیدو دورطم ردناکل ۲ اهدهحولو ) ردناسکل ]

 8 راتبارامقدصت هدع رت(.ردشعلوا ر وصت هدنتفاق

 یراهحول یکه راسو نقر هدنکو ایتسن كنانیبب رغآ
 . رویلیدیا رک ذ

  oم ۰ ۰

 نار( اناوژتنا-سکیف) رآ
e 

 هد ۱ « شی وط هد ۷

 ۱ ما (۱۸  ع) هدنس ه راح لسا ردشلا تا و

 ۱۴ ۰ یددلا كارت . یدنآ زق

 :هسنا رفهرک وصند فوق الامودقودهدنخ رات 1۸3۸

 . ردندن رللارنح

 2 هدتسه راح 2 رق

 ۱ اع سراب 2 یدنا وا بصل یریفغس هردب ول

 ارح ناکرا ودرا چکا E لارنح هیات

 تمدخ لزوک هدنسه رام ینیماقو ۹ یدیا یسی ز



 بقاعتم نسهراش ۷۱ 3 یدتآ زا

 هب رکسع کچ هدیاسرو دیک ندننایصع

 ۱۸۸۲ و .یدلوا قیرف هد ۱۸۷۵ .یدآ

 .یدنل و هدنغلنادناموق ودرا ی ۱۷ هدسول وطردق

 ند ۱۸۸۳ كرهرک هش رط یبامولسد هک تا

 . یدلاق هلا ترانس هدهیسور ددق هه ۰۶

 نوموت

 یر دم

 هن راب

2 
 س

 سا رم هتسهدام سو زا هک (سۇۈلرا)ر |
e 

 ۳ 1 رصع ىج ۱۸ هد هسور تس ناسوار |

 كداب تا هلب اعرب ندا اغا همهم تامدخ «هدیدالیم

 قولوس ندشناکرا ودرا نوتل | 2 ردرانات لبصا

 هد راب ۱ هکرولوا ینم هشرب هدنمان ربم

 قو ا یدا نخلق 4چا ناژ كرەدىأ رق

 كن دفح . یدلبا جاودزا هلا یر ندنراسسنرپ

 كندلل اع ندنفیدنل وا همست سقار وا هردن ۱ لغوا

 ك نیسقارآ هم ندرلنو . رد شلاق ندو یاب

 روطاربعا یردارب كنورتپ كوي انیسقارا افرام یزق

 تن هل اعو ورت . یدراو ه (۾. وهيكل 1) رودوت هف

 یراروهشما كراو .یدر ویاونع تن وق هنس دا رفآ

 : ردرلن وش
 هللا ورتن "ها وتش هد ۷ هک .و ونام هی

 چ وسا هللا هیسور . یدیا شتیک هکنملف ربارب
 ( ۱۷۰۲-۱۷۰۰ ) هده راح ناک هروهظ هدنسازآ
 . یدتا زارحا نسهنر قلاول كرهرتسوک قلرارب
 : رد نتعا تافو هدغروبسر هد ۹

 ۱۱۷۸۸-۰۱۷۲۸ ) نیسقارا وه وامرقدوئف

 نایت كله رحم هوق هدهبسور .ردندن رلا ربمآ سور

 دیتا تمدخ قوح هورت كوس هدب صا لیکشتو

 نالوا مقاو هدنن هیسور هلا چ وسا هډ ۰۶

 - نامرکشیا ) «:(رکی وا ) تل و 8

 شا طض یرهث غروبو كردبا هبلغ هد ( دنال
 هدنسه رام هسورو هيلع تأود هدنسهنس ۱

 س

 س ۳۹۱ سس
 « ردشعا ادناموق هنسه رحم هوق سور هدهابس رح

 هد۱ ۷۲۱ و شعل و هدنسهب راح ایدن النف هدنسهنس ۱۲۷۲۷۱۳

 روبم هاضماو دقع ییسهلاصم داتسی یتلود < وسا

 نامرکشیا ) هیسور هلبا هلاصم وب
 هد ۱۷۲۲ .یدیا نثلآ یایالو نا ۱ یار

 قرەلو ید هدر راح نالوا مقأو هللا نارا

 ردشاروک یناراراب

 دص اقم كن (ورتب) كوس .یدا لا ربمآ مه لارنج مه

 ندنحم را ۷۱

 ۰ ردشم هل ا

 . زد شا تافو هد ۷۸

 دز ندرلنل وا مداخ هنل اما و

 دات . یدیا روکا اشا ین راظن هب رح ًارابتعا

 هللا اقرام . یدشا ادناموق هرات ود ق ا هام

 . یدا یردارب كچم وهونام ریپ
o2 

 ۰ (۱۷۰۲-۱۸۱۸) نیسقارا ج.ورژدوف نینآ

 تود هد ۱۷۳۷ ۰2۰۱۱۱۷۲۹ 2ق رللارتجت شور

 لارنج هد رام نالوا مقاو هدننب هبسور هللا هيلع

 هنس ید . زد شموب هدننا | یسادناموق ك (خیوم)

 كيردیرف یجنکیا یتازلآ همروطاریعا  هدنرله رام

 هن رزوا رلبل هبسورپ هد راحو .یددلبا تم رحم هنمل ع

 هه سورغ « (۱۷۰۷ ) یدنازق رفظ ر لناش

 ه( دلاوهل ) لارنج یلایسورپ هدنسهرا فرودنرک

 ,یدلو) مامی ابتاخل نکس هریک دیش || هلع

 شاکی سنالرون بوقار قمشد رار هل هغ هکتوچ
 هلا ین یازج فوشوتسب لیکو شاب یالوطندنوب .یدیا
 ,یدلر وه رح ناود هدنیسقارآ یک ییدلدبا تن مت

 یسهب رکسع هر ,یددلا تافو لوا ندالوارداصمکح

 . یدیا شمقبح ردق هغللاشرام دلف

 هبصانم كوس هدهبسور ندنسه) اع نیسنارآ ۳-9

 هحخ ران هدهسیا راو اهد رلمدا رکید شلوا لئان
 موم هدهجرد قحهزاب ی رللا وحا مارت یرلتیمها

 ` ردد

 و یسیشراچ نیسقارآ روهشم یهدغروبسرت
 . ردیلام تن هل اع



- ۳۰۲ — 
 و

E TS“ 4 و یون TO دوم 4 | 

 ورود e OLN O توه رلنو

 او اۇواسو مت رامبل 11

 ۶ نومرآ نالوا ناک هدتالو

 كوص و

 قلغابیسضا را كانسب رق

 . رلسای بارشرب بوغص هدندنع یابراهدارو .رد

 هدنمای نومرتآ هدندنناقحلم الو زاووا هدهننارف

 را ضعب بولوا یک سم اتق هکردراو هب رق رب

 امورب عدق یسارو ًارظنهنردتت كن راصصحتم هقسع

 .شعا یعضوم كنسهداب قار نالوا یسهصق لاغو

 نالوا قوح كا

 نابرح هب یسالطا طرح رخ هک ردهدنتالو هدیا و هب رق

 یسل اها ندرله رق یهدمان و

 هش راف ر هدارون :ردناک هدنرزوا لاح یو ندا

 اعزا قابا لاریما هدرصع ی ۷٣ ۲ رووو 3

 .ریلیروک یسهیق كيون اشرب لزوک یغیدلوا شءریدتبا

 ۰ رلب ر وق یریات شل

o2 

 ی ;Sy ,  هدانالآ سم دار

 E ک ةا انا سرو یی دلبا € كنب

s4, N N 

 مس

o2 

 - زاغول تاب

 یس وغ

 -اشا رب ندلرلفلۇم هبوه -- ويرۆرت |

 هدزلبا ىا ۳ باب ی ليش ور ۰ دینا

 هد ۱ ۰۸۱۰ش وطهدلست و ها WV .ردفورعم

 . ردراو یر وه ى ردشکا تافو

 ندنرللارنح امور س (نیچ وا) سزیورا

 هد ولاي .یدلوا لوسن وقهدنسهنسیجم ۸ كدالم .یدا

 ° ید و < رراغهکخ كوس هدرلرفس یه لب زرد

 2 اش فآ ردق هنسهنس ۱۸-۱۲ یدالسم

 رل ( ان رانک ات ) هدهدنتبرومًامه .یدیا ىلوسنوق
 سون اب زاغ س وینورآ لغوا .ردشءردصاب یتایصعر

 شلوا لوسنوق رار هلا (الوکلاق) هدنسهنس ۹

3 

 ال یدا

 ۱ . ردنا فد

e :۰  

  «هدنتبالو نرامتوه هدهسنارف یر |

 قالم ه ره ( نوس ) ۳ ردههصقر هدنغاحنس رغل ال

 یتیچ هدهدلب و . ردهدنرزوآ یاچ (نارنو) نالوا

 . دلیروق یریانب شب . ردراو یرلهقراف

 |5028 ) هددونج یالاعا - اهمرا

 hl مقاو هدنرزوآ لحاس . ردرهش رب هدنالو

E TE Ayهر ۵  

 ۰ سراقّوا :یبرغوط | هو ےس سل ر ۱

 هلالس یجنتل ! نوا هد دق ره هه ار ےک واق

 -اسپ) یجنکیا نوعرف كن رب ندنرلن وعرف
 رصن تح الوم هاسارسا ین ۲ رد لغوا ك( ختم

 هکردقوش . یدمهلوا قفوم طقف یدتنا هب راح هلا

 یبوش
٩ 

 هح لطرق

 بود او

 دتا لوق هنساکلا رصم یرلیدوم نایدآ ی

 ندقارب وط هنمان رافوا هدرلدزوم .یدربو رب هرانوو

 ان٠ ل ومعم .دراو هقبتعرات 1 هد هعطق كج وک ق وجر یل

 .رهتبس الا هدال اتا ی ونح س وتنىلاغل ر |

 نایرج هنب زفر وک (تنارات)
 لوذبم یرلغابو یسهویم هدنرزوا ینا (یارق) ندا
 15 ۰ یسوه ° هلتطسو كن اضقرب نالوا

 مدرغاط نیتالاوپآ «درورو اقر ا
 راک هدنززوآ نا (اددا) هدابلاتا هکرددنرد رب
 نوا یزاج دالاعا امش هنب هللا یسهدلب (وناریت)
 ۳ یس هبصق (ولهدآ) مقاو هدنرزوا یناج (وبلوا)

 دنګ را ۰

 نالوا شعا طط یارواو شعرو هنرژوآ لونان

 ., ردرهشر هدنتالو رو

 ۳ یه برص تاغ ۰ ردنشاک

r٣ یسودرا (اۆدلدنۇدقامقۇ) 1  

 ۳ رد - ندزاغو 2
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 یاقشرفآ . ( ندهجزسنارف ) سا
 هدنب وق (۲وغال ) ناک هدیونج

 ندنمول او زناغنام تشربیک یک .ندعمرب روو

Eهدنکش لبتف رخ دوخای یل  

 . ردقالراب یک كباو

 دنا را رک را سل ۱

 و . رده رق ر هدنغاحنس ساورب هدنت الو ف

 ۱ 4 هدنعقوم كنعفر عضوم 3 مدق ه رق

 hs a یفلروطارع | امور ال ۰۱:۰۰ یس وفت

 نوا هدارو . یدا یموکح نک س ل ( نوب وله (

 .ریلی ز وک یسهمهم الا كن هعلق ر هلاق ندرصع یا

 نالوا شلداشیا هتناسحومات هزوم سر وم ساو رب

 : ردا كاهل 7 شینک یراهبارخ

 و نت ثسرپ ندرها س ار 4ا

 كمر دناک | یرلپاا یهدنرلتاقایس فلت یتمدخ بولوا

 ۰ شا
 ریس  ۰ ج1

 رر ناک بوقا ندناتسج رک س سۇراسا

 . ریلشد هدمژراسپا ايو سراسپا هکرد یا كىا

 یسهرد نمرکد ) ريلبکود هزکدهرق هدنبرق نوزپ رط
 . ( تعجارش ەنە

۰ 2 

 ناک ہدنقرش بونج كنايلارتسوا  للسلا

 هنم رهن (یلم) هکردیاچرب یراجهدلاغلوون یبونجنالوا

 ماع ه دنصع هرتمولک ۰ از یاجو . رولوا قالم

 تره مف ادومع « رک ندنجما دنکراپ عو و

 , ردب ناب رج ندنسو رآ راراود یعیبط نداق هدنعافت را

 یرلهطا تسهونابو لیوام هدانلارتسّا یو گ

 هدیلاوحوت تك هرتلک ا هکر دزاغو رب نالوا ناک هدننب

 ردشمالشاب ندارو نشب رامعتساو كالمتسا كلا

 بوشیخک یشہآ

 س ۹

 TE La لسبا
 ۰ رو نده

 ردندنن ونعط یاملع نانو -- سل ربساا

 . تعجام ه(تسرته) تسرو پل

 <. ردنا دل وت هدهسور هدنسادتا كرصع ی درا

 . ردشمتک هنو هنوط رار هللا نیطنطست

 . ردراو یرتا گن هل ماب تانا وح خراب و لوخ

 هلبا فرط یراقوب كغولیوا هدندب .
 هدر یراکدشتو هدننب فرط ت

 .یدشب یرلشپآ كغجوچ :مطوم كس نت

 E اس یا اا شيا ییا |

 بو وس یرلهعم هلقعاچ بولک یلامز عضو لم كناوح

 یسهچر سوماق - ... كمنلکویلوس
 ۳ یا را. دنلوف تار بج

 *؟یوادب

 ا

 هحاب = قلوا e ت ۲ د تورا

 قلرا شپا . قلوا یلنادیمو قیچا یرافلهرآ كرل
 شا کیا یسهدوک كناوبح . كلك هرب یرلشبا =

 .یدارآ 11 : قمالئاح ناوبح . قلراب 7

 ری ؛بویمهلب لود كشيا رب = قلاق بوشپآ
 ؛ قللف ,تروشاش بویمهلوت

 = كش شیآ
 ووا ادیب

 - یعیبط « هدرارب یفیدلةاط هتد وک كا رطا هدندب

 نیسشت هننسوا كردص «نیسشتب هنتلا كنطب « هکرد

 یئزج ندب ینیدنلو قصالم هلا یر یه ندنارطا

 رل هرتب هد رح 4 كليسسا هام

 لصاح رلعض وم صضمب كلن ردو كکوح هحفشح هدننبب

 ریلقمص ات داع ند هدرلارو هکر اعض وم هل وا . رولوا

 نال وا هنس انعم ىقەصق هرار وا ه ده رع هکر د ءاشساکون و

 كدب ۲ سا ندنغ

 یسکیا هدغاشا یسکیا یرارب قسص 3 یرلغم

 یراقو كفلیوا

 + لود دام هلبسهغ-ص ناکم

 : ردترد هرزوا قلوا هدي راقوت

 نانو هدتوج كوا هدننب یمسق يغاشا كانطب هلب | یمسق



۳ 

 هللا یزو 3 كنشاب ل وق <«شیآ هدزءاسل هعص وم

 رود یجمآ یوق هدام وم قەد نیک وک

 E I ی 1
 ناس هدنسهدام قبصاق قرف نالوا مهم, هدنرلهزآ

 .ه هدنن هلک کیا و هک كج هلن ر وک : ردكحهلىدىأ

 .ردرا و رلقرف هل رابعا ص وصحو موم مگ « هحتهام

 ۱ . ا چ
 3 0 تسوا ر كغليوا . سا ید ۹

 كت و یاشاو 2 f س

 5: . تانک" هلک هدام 9 هدر یغیدلروق

 كنکیک قصاق ۶ درست ق یهدق رط وا و

۳ 

 هدنت ۲ كيوب .ردد وس نالوا ساک

 هدن ز وا صوم كطخ رب لئام نالوا لصو

 هدنتهاقتسا وا هت

 یار بوللاف ( یرُک قولیوا دوخای) یدخف قاط

 a 1 قهدتسوا هکر درآ و غایرب ند

 شيا
| Ih r رسد هد ید قوابوا هد هرو هد شيا . 

E OFT hr 1 rوا  
 ۰ Eas 5 یس ۹ح شا

 قفرطتلاو كوا ڭكنطر هلا جی

 ۰ ردیسهرباد ند نالوا یواح

 یه 2 رشد و 0“

 كلو تم اتم یسهن زخ هدب داح gE هدي رول

 هدایزو هد هکردراو رله بک قوچ كب كچوک

 کمیت Se روا

 ر اوو قمه. رازدنا" زارفا هام وو

 محش هدننورد یقرهلوا لصتمو قصالم هنسهراب

 رب نانالبوط
 راگ (AY هنزو كشاقەنمسقدلج یهدنتسوا

 هقبطوت ر ىسەقىط یو رجح حسن
 کت

 هصاخشا

 تان دەدا EF ردطسانم قوح ۴ در

 ی رد كا كرلحو ناتلوا ریسعت هرحاوس هذ اف هد ۹ط

 تأقو نالوا هدنماقم راسا ردشع الباق

 هد و هکریلک هقبطرب قوطوقیص یسکر وانایالباق یزو
 لص ام لاو .رارودهمضنههجسنا صاطاهدهراهةط نالوا

 ضریع رتو كنابطا ەت هدددنتل ل كتسهحات شک

 هدنماقم غ ابندنجوآ کیا قره الباق ی الضعو «یرلکدید

 فرط ییا كنطابر پوللاف لانقو . ردهدنزو چا. ندنعو رلاشغنتمنمغاق «ضاس نالوا یهتنمهلا رلطابر

 ادننل ایرد كنطب هحولوت هکریلک هحولرب هعاو لا

 ۱ طاو لیکشت ینگزجرب ۳ كواو ی زادج ناي
 | ةوزظم كاع ناسد ترک هل اه هدنخالط صا

 د ضرعرو و ۰ ردطو م هضییع رتو یعیدنلو

 ۱ . رتووا یراهدغ یوافل ردق کیا نوا ندنوا

 زون چا دآدوب نالوا لخاد هدنسهحات شا

 زالوا فزظهلضعو نانو هدنفرط یراقو كاغولب وا و

 یواح یرل(كيلدهعا) هبت ددعت+یمسقرب كضبرعرتو
 ارور « رلرامط یوافل ؛باصعا ندرلکل دو بولوا

 غول هغواوط | ندنزو چا كدو) نيفاص جاو

 لا هضیرعرتو و . زلرک ( یرابط

 ۱ س م ول اق نع .«لایرهدنن اسل

 ریلیدنا ریست لکنا ۔یلایرغ فال

 ۱ هدناکتش ام هدنلل۲ كلو یعدلربدلاق

 رقم تل .رسدقلثم ابراقسا اکو هکر لب روک

 هاو قید ( یزک قولیوا ) یذخف قاط قرط
 و ساز

 هدیلابر راو ٤ ات ب وللاف هرک و و رد شما وا

 ی دعبم ینعلص جا كثلثم , راربد

aEند هطابخ اضع یتەلض شبط  Ese. 

 ردا لک

 ارات هس رب . ردراو هلصع یا هدهدنجا كئلثم

 هن رکید ۰ هطشم “ها ضع هنن دا نوجا ییدهزکب

 ار طس كئلثم . رلرید سا وب مدح کلو

 دا فوج و . ردشمنشود هلا رلفالغ قاط

 ۳ نرد هابسهرص رهدک هجراخ ندلخاد

 . رهدغ

۰ ۰ 

STE 

 هف اما

 نالوا تراسع نددن ر هڪ |

  ameو سس سس و وی 2 ۳-۷۲۳۳۷۲۲۲

 ونا و یذخن نار 1 یدخف دن رو ۳

 ;E . ددهدنما قالغ سونی یدخف بصع

 وا ندهقزا و هما ندشبط ی رادج

 ضیا یرغآ

 را رد هدیدخن تاق

DREنلمب قرەتاوب  
 كلاق ند نغم تانقو ندا رمادق
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 كتسد تل هنر . رددودحم هليا یرارانک نا

 . رکندارو ا ودر وق ین٥ لد كاتسدتسوا هنب 5

 زس قوچ ٠ یدلج شیآ  ضاا ملع سا
 هلا ضایعا یک همنشاقو همشب 0 هد 4

 هدنرلاروا رلح ك رەب هل رلي هداب زاهد قل هتسخو ۲ ح

 ۸+ رب « هتساشن « < تلر یجالع .رولوا ادب رلق م

 یرلءقوم نالوا هتسخ هلا رلاردو یک قوا 4 ها ۱
 دلحو دلج ضعب Ew یم هبحات شیآ : ر د قمل ۱

 هدهنب رلقح رابخ ايو هنرلن ابح اه «هنس رلقل تنسخ یتا 1

 هد ااغ یتف اا شا EY ' رولوا 1 9

 0 . رد ی
r 1ارت «هدیرزوا ی ها ۴  

 زنا هدا تام و « یمضا وم نیعم یک 3

 و هدیرسعت شا هده روت هتشيا و ۴

 كعضاوم و هدنسهدام ند . ردیر ندرلهلک ۶ 3

 ى نا داو ی
 . یسا دعت «ت تدر قا E 8 ا

 ندنای کیا یب یک || ۰ قمشیا . ن قرب 7
 . كمەلريەد

 هدنامردو زجاع هدشیا رت ا الشم س 1

 6 متعحام ردا 7 ) كما

 قرهتارمد هتفج یک رب ET ن

 هرزوآقلوایواسمهنبرب راو ردقیموزا ندرب هریجن زی

 هغم رب دزا ول هدنسه زا سم زی یک هج هل واك ره رب و همر ]

 ای داع یک هدعض ووت هکر ابد قشم

 هدن رژوا- ریجن ز ییا یک , قاآ کیا یبتنمهراشپا هد

 رد شوارع هل وا نوجا ینیدشبآ هزکد ندروطو ۱

 یواسم یراةمولاق نس قمر شنا یار 6

 ناکا شینکل حس رد قمر دتلو ر 8
 . رواوا مزال هدرا

 تاهح هلا راک رورو ی اق 9 ۲ 29 راد هلو

 هل روص و طقف 1 ۳ ۳3 کیښود هی

2 
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 يتح م ږولوا ضوررعم هنب رللاح قلزق نالوا مزال

 ف -د

 غو قولا بک هدرانایل ننیروک موز هنخادنا ریمد
 قمر دشپا , یراریمد لباق»م هراراک زور ترس نالوا

 راک زور یمافتسا كرم د کیل اد بو ال وا ا

 تخادنا كرلریمد ارز . ردمزال یو هدنتهج یهم

 ۳و ترم یازو طب تسایشا ی

 راک زور هدنروص ینیدنلو هدنتهج یهم كراک زور
a fاضتقا كلربو همولاق هرلریجمز كرديا تدش  

 دارهل ر و همولاق ندر هریمد ییاره امردتو هجم دا

 هعضو رب یا كا سما جلا هف رط شاب راریمد

 هلا هجو ا نام مجالا ےہ رولوا ا

 نکیآ هدننی كريمد یکیآ هنیفس بولیردشپآ رلریمد
 هربمد هدفرظ كوا نکلاب یک هدکدتباروهظ هنطر وف

 اضتقا كلرو همولاق هروک هنندش كناوه . رثس

 همولاق هریمد کهدف رط كوا ی كنک هدکدتا

 قم یثو تان رب ز كريمد نالاق هد یک کاوو

 كنهننفس هدیرسد ىل راک زور ربا اضتقا

 وشا .رولوا همولاق ندر یسیکیا هک هنسهوورو

 بوه رلریمد قرهلوا ینالخ كتهدعاق نانلوا بی رعت

 هد و املقا رب اسم ایا از و توت كراو ر اک كح هدیا

 رشعوآ تخادسا ةتماقسا ی نالوآ دونع هه ونشا

 همولاق كنزا ر  كربمد کیا یه "ضر فلاب هسیا

 تا نکن لو هروک هنغیدلوا جالوق رشنللا

 رد ندر كنشیکیا كرارجز وسا هدنا کیدتا

 نانو هدنتماقتسا یلازو تهح كراک زور یس هم

 ره نوجا قلوا یواسم هنسهلمحم ةوق كربمد کت

 یشلوا همولق ردق هحالوق ۰ یا ه۸ درز
 ریمدرب ردقتره رلریمد روک ذم هکوبلاح . ردا اضتقا
 جالوق ۲٩ قجمآ هلس رلهلوا شلردنلو هدننکح

 هلاح ۶"ندنامهفاوا یا ی ناتو
 كري ز هلقعل ون هدنرزوا رمد یهمولاق زا تافهن قس

 یعاس هنمامردلاق ندوص اعاد ینشاب كن هنینس یتاق

 لصو هني كرلربمد هتفیح یهنیغفس هتشيا . رونل و



A — — 
 ىة وا قاش

 ك هن رزوا یشرب قرهدقراص هفرط کیا یراقایآ

 ۰ یکتا هن رزوا جاغارب 6 هنر رص كنآ وبح

 ین وحمآ قمر دنلوب درعل جالوق ه۰ ندطخ نان وا

 ردا اضتقا قلوا یبهمولاق جالوق ١ كريز 1 وا ج 2 3 ر

 هسلوا شارو هم ولو جالوق ۱۳۰ هرمز ص رک ۰

 ندطخ ناتاوا لصو هنت رلریمد روک ذم هتقس

 هتفح هدر دقو ندنفح هنا و درعا جالوق ۱۷۱۹ ا

 جالوق ۹ ه د2ةقح یسهمولاقج ال وق ۰ كراريمد

 كنهتطروف ینراریمد هنفسرک | . رلاق هدننکح همولاو

 هم ول و جالوق ۱ ۳۳۰ 6 هسر ر دنلوب هدتهح ییدسا

 | کدو جالوق ۱۲ یر ندرل ریمد هدر دقت کیدرو

 یس هو رود كب هنبغس ہد یسک اھ هلا همولاقحالوق ۳ ۰

 زا یسهمولاق ینعب یجنکیآو «رلیریدنولو هدنتماقتسا

 زاع وط هاش ال رم د نالوا

 لس هلن رم ۳ رک ر یهدعاوو ریو« كره ریو

 هم ول هدایژ اهد هسنا

 یرلهحاب 3 یر 11

 نشیتک ناتص .نالوا لنادمو ی هبح

 - قاشیا ۰ .شص یر اشیا
 قبربا و قیچا یرلهچاب نیقاي هنر رب یرلقابا |ا

 . نالوا

 لبن شکوچ : "الی
 عف ر یسهلک قاشیا نالوا تقص + سگ

 تقو ییدتا دیقو فیصوت

 قمروطوا قانپا : رولوا
 :شاغلاوت زل وطن "نالفا یا. با ج

 .هچاپ - قمروطوا یاشیآ : هیلوق تایکرت +
 یرلقانبق || . قمروطوا قرهرینآ یعبآ بورک یر
 . قمر وطوا کوس هن ا بور و هز

 .سا ناقاشنآ

 لعفلا مم هب اتعم وا هح

 یرلهجای « قرەجا ی اتيا e آ
 ۳۹  v ی 9

 : قمروط بولیکید هدقایآ قرهریآ نی

 یهجایو قرهحا یثیا || . شبشا هداروا

 هرجا بون وق هرب یراقانی |[ ۰ كملموح قرهریآ

 . قمر وطوا قسوا جبق 1 قمر وطوا ر

 ۳ یفیدلاقبوشبآ كناوبحرب نانل و هدلاحوت .تمشود

 چ

 رد لعفلا مم

 ءا هرزوا قعابط شيا ||

 وغرو هدهحرد قحهسهآ لق : الشع 3

 31 «بويمەلوب ینسهراچو بویمهاس ینلوب كشيارب ||
 ۳ روطوا هاش .قلاق حا ندکم رج «ندکمرووک

 ۴رلهچاب = شبا هشبا : هوفا تابکرت --
 ۱ کرم هنسانعم زسنامردو شاواب شاواب قره

 TAFE هشیآ ك

 . ریلس هل دنا لامعتسا هدازاح نم

 1 ِ يا سویقب نوید هدهنارف س نوش |

 ۱ . یدنوا نیبعت یلارطم شوا هدعب

 ۱ ۱ دشلنآتافو هد۱۷۸۳ شم وطهد(نوز رب نّوم)

 و هدنسم لب نوژد ۰ یدا روپشم هلکل رورب ربح

۱۷ ۳۳۴ 

 نالو هرزوا قعاب هدنساننا قیرح رب نالوا

 ادعو ینوتلا زسنارف زوبکیا هاراتروق ینجوج

 ]ودر یسیدنک ندنکیدغا روهظ هسیک .یدبا
 ] روق یراقجوچو ۰ سلنآ هنا كشت قرەبوق

 دراتروق هدویافاکم یتداوا شا دعو .

 اسوک مرک مه تعاجش مه ۰ شمالثغاب هراقجوچ
 ۰ ردشم

 : . ردهحای ۳ هدهسنارف بس نوش)ا

e۲ نوشیا ۰ ریلس اب هاساد یا هدارو  

o2 Zo 

 :رافرط طو كنابنالا س دتشاها

 ژدیبرغ بونج . ردیاچ رب یراج هد ( غروت )



 E ىق هقود اوغ س

 كی همش هلج . ( ندهعال ), سا

 هدکهل ربا ورغوطاک 1 هاتته کک کک

 :۳ نم انس . هقطنم ر هدامس ینیداوا

 ر هنسانع« هورذو را هده ال شک 8

 ه هطق رب هداس تالف هدهددج تيه . رده رو

 لبا یمباوتو تارایس لیمکت شنوک هکیلیدپا ریبع
 سخن | لا ِك . ردهدکمدلب رايا: یرغوط ه هطق و

 هم هدتثیه لع . رولوا كم د اس سار

 ییدلبا ما مق ورغوط هبهطقن و كسنشو « یتهج كنس

 كىك رشب مع ۱ ردشعلوا نی ردق هه هحردر دار

 -یظع نا رق تقیقح و ییدلیا فشک هدنامزرب نیقای

 رج رد a CEE نشسشسلاو ر») هدناشلا

 زا رفقا لح رقم رو PAT یانعم كن

 ر ر ینجهروط بوراو كيش رب ندا نون ین |

 ۳ تاک درهم ردبا هدافا یتسانعم هلعقن رپ"

 هتشیا هکرلس هللدبا روصت یرارق لحرب « یرقتسم
 طق نالوا اغ هتک رس كيهبسمش ےک سکپ 1
 رداضف |

ٍ o 

 حس

 لبدا اینالآ . ن تسوک وا ناو  لبا
 هد ۱۳۷۷ و ردندشابرا نىنا وق ملعو ندنس

 هدارو هس هد ۱۸۲۱ ۶ دلو هد ( نیچیم (

 هت اہ دا هدا ز ندنته هنيا وق لع ۱ زدم تافو

 . ردشع اطهلساعش قلعتم هنص ورع نف فلاب . رعش 3

 : هدنمآ یسهسدا رانا یهدّتنص:ص والا

 یصقر كرولوا < ر

 ی رلهءحاف نانو . ردیرلنالوا نایاش مک سا

 . ریلیدنا دم هدیرهلاسر وراس ندا ین

 . ود اقا زر رودوا هت PF لغوا 1

 هد۱۸ ۱۷ ۰ شوط ۱ هد من هدول

 « شلوا نوع و یسهنشود له تم )

 ۳۷ سس
ea 

 ندقادود هغادود ندکر و » : هدنما یرارتا ر د

 یر لناونع « هکر و

 .ردرا ویراعشا ناو د ۰. ردشم 9 هنا دا

 توست هنع و رعش نات لنج

 IEEE هلا كاا هدب واسا

 قوسهدهنتهح و راس ەچ ر بح اط هعح افر قتدر دتا

 « توارط هدلادخ رل رعتش و 4

 لغ هل | تىقفوم

 .ردشمزاب یرهلاسر ورتات لوبقمتیاغ م رد شەهلا
 رس ۱

 ۰ ردقوح یمهس دا رای | هدتت و طب

 اسالا.لیا ناژ س لبا

CNAشم وطهد( غرسهرون)هد۱  

 . ردندنساملعننا وق لع

 هد روا هن هدا ۵۳۹ ¢

 روهظرت ول نکیا ماعم وو

 E ۳ لا معا ندنساسبلک كل وتا 4 ردیا

 ٤ یدسا لوق ۵ ار هجر بیاص

SEیذلوا یرواشم كتنختنم  : 

 ف ردندنرار وصم ناو مدق .- لا

 ا صع ی درد E . ید رومشم كب

 نشم وط هد (نوفولوق ) .ردشآ رویظ هدنربخا

 هادتتکم نهبو | هدغولئابا لی كلا ید

 E تایمز را و اب ید

 سایتشا هنتکم تك ۱و یدلوا ك هە( س ولفمای)

 ی دح كنتتکم ن وا  هدنتمنص روصت . یدتا

 سهام داتسارب شا جم هنتفاطل كنبتکم سویافماپ

 كج هن دهداعل !قراخ كلاکشا کیدتا ر وصت . یدلوا

 هلا قلقالراب یکهدنرلکنر « هلا کللزوک هدنروص

 2 ( بلف ) یرد دار هر دکسا

 وک هندزن ك ماایتوم ا دهع

 در یی یا هداروا

 داف شل وا

 ردشع | فاو هلسا ونع » ییدم

 ع
 ی »سر سس

 ۰ ی دلا زم

 ادس تمم ص ۵ دی رانی هلا ريب

 هشش كتهسمک هدنفاطل ر وصت » ۱

 ردنکسا

 ندهجر بح اص نوجا قمر داي



 هه
 ندنافو ها ردنکسا

 ناسنا .یدرک هنتمدخ ك(س وسلطب ) ہد رصد [ رکص

 شمرتسوکر نهو تقا ذح و تراهم هدایز كن هدنرلرب وصت

 7 یدعا 2 هر وصمر هقشاب

 | (ههز ) «تیدورفا یغالراپلا كنىرلمسر . ید
 . ردیرلتسر كراهملا جنك ضعب رکیدو سیراه
 ندزکد ك (قوسداآ تیدورفا س وصال
 کهدوآ (سیع را )هللا ولبات ندا ریوصت یتسمقچ
 یاریدقت هداعلاقوف یسوببا نالوا روصم هلیتعم

 هلج زا یسهزام تاروص« ضمب . ردشلوآ بجوم
 رس را یسولبات ندا لسع ییارتفا

 و (یلاع و ) نالوا ندنریهاشم كنرلءاسر ال اتا

 شح كن ولبات 4 وص

 زدشعا مر ولی ات رب ردا هنارا یعوضومو

 E ردلز وک ك ب

 . ردندهلجو یسولبا نرتس ؟یرنادناموق یهدنتیعمو

 ندا زارا هدندبعم (اناید) هدغولنایا یرک . ویتکش

 3 ا

RE 

 ید ا کای

 هقعاص هدنلا یر ۶ روت 2 ردروپشم هدیسولبات

 . یدیا روپشم كب هد یسولب اب ندا ر وصت هلا

 کیا هداند » ريب ی Ek ه ولبای و هتشيا

 رظنت یرکید « زلوا بولغم یر «ردراو نفت سا
 . نیا ود.# زلسا

 ۽ غولایآ هب هرکوص ندکدتا كرت یرصم لب
 هدنرا رب وصت و رید هجرت بحاص .یداشعا تدوع

 هدناتسنانوت
 هدتعنص هل | یتانیقلت كن هفسلفو تايب داو ا اک
 شمامهدا زیع هدنق رط هنروت نات را یرابتعاو جاور
 . یدنا

 تقووا طقف «یدبا یحاصتر اهم هدایز کی

 رلضفار | راصن یدالمرصع یجنکیا بس ی ۱

 رار رکن و ۳ یدا ن ك(نوبجرام) ۰ ردندب

 ادر ین رکف یهدنفعت هقلطم تفاوقم كن داتسا

 2 ید

 | ه3 د هنرزوا ۰ ییدتا

SM 

 . یدلوا لا هنسؤر مولع هد ۷ ۱

 ۱ غانم هقشاب 9 ددعتمنال وا رشدنم هدن را٥ ۱

 ۳۱ شو :ماسر ر: یلکنملف بم نا

 هد ۱۷۰۱ ۰ شا دلو هد (مادرتسما) هد ۰

 ام یصروصت رام ۱ ۰ ردشطا تافو هداروا

 قلعتم هرات ۰ یرلریوصت حور یذ ۰ یرلهینا رحم
 . ردزاو یرل هحول

 . .ردشع ادلوت هد( غرو زارتسا) زر

 كرەديا لیصح لاکا هدنسهیلاع نیملعلاراد سراپ

 هد ۱ ۸ ۸ ۵

 ءویضایر زسنارف . لبا لیما لو

 ا مولع یلوتفااراد ینعب یسهلک ۀسردم سراپ

 .یدلوا یملعم هقطنم لاقنا رج مع نعي هقطنم تامنهم

 یدلدباتصن اضعا هنسیمهداقآ مولع هدنخشراا ۲

 یرلترضح (راقسوا) یبنکیایارق چوسا هد ۰۹

 8 ندا كارتشا هبهقاسم نليديا دانک ڻدنفرط

 is یجنکیا كرد ا 3 هدننابم یلوضایر ابوروا

 زور هضایر مولع . یدنازق ( هللادام ا

 هدافتسا كبو مهم قلعتم هب هبل اع تاضایر ۰4 هقعنم

 ۱ ۳ ردراو یرلرتا

 ۱ هدنلخا د یتموکح ژرب هداقنسآ صحت واالبا

 ردیسهرادا کس كسالو اليتساق

 ٠ ° ردقوح یرلغا هدنفا رطا ۰

 . ردرهش

 ردد وشم یسهزبس

 الا .م.ردب رفتسن را 71 س تابا

 دلو هد ( وانهخار ) هد ۲ دن راق

 رلهح ولشاب كاننافلّوم . ردشعآ تافو هد ۶۹

 رات تاع وتو < هند تمکح « هیعیطلاقوف لع
 و ررثا مان « یلاع یاشاع درک نامو » « رشب
 د شلزاب هال هلا یان تاحالصا هدنیه لع
 جد رک

 زد



Eî 3اب ردن الف قرش « هداقحاب بتن 5چ وا  

 !ږ دوب وپ هدنتبالو :
۵ 

 ۳ هدست الو JK EE قرتلب 1

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 . ردیاک هدسزرزوا" یره زوم ا 8
f ۵ بت ه٥ 

 هدنت ال و راک ها بوق ا ۱

 ردهدن روا ل لانق ری و
o2 170 ۳ 

 o 6 ۰ ۰ 

 نالوا یرب ندنرلقایا كن رهن ( نر )

 2 قو ول .ندنف هداروب

 . ردهبصق ر |
 ۰ ردهدب رزوا ییاح رشما

 یرل هاخ هدح ۱ یرلنورف رادو . رباب راق ىح یزلف ربمد

 هر

 ۰ ۳ ت ۰ ۱

E ۳8 هدنت الو ار ااف ویک هداقحلب  

 رده صقر ۲و اا ور رگ NE ی

 ۰ ۹ اپ نسو

 دنلاح ها (ندهح سنا رف) نما وتواب ا ° 5ق ۱ دهجح س ۱

 . ردناوح ر شعو

 بحاص لاق زما ت( تلو غ سامو ) نوت هل |

 0 ندنابرا  هعید تاغا «فلؤمر تبارد |

 تاف و هد۱ ۸۸ شه وط

 تحایس تدم نور وا هدن رلت کام

 هد ۱ هدن وتس وب

 ینجا . ردشا

 وروک _یسماحر رونم كناعاصو نونف اعادو شغل

 واوص .یدیا راکتعانصرب زاتم ەدى

 كب یرایئارح العرصم هلیصوصخ « یرابسر بو
 . ردشمهلا رشن رلرا موظنمو روثنم . ردرت#

 . ردشع وقوا هلت لكى یر یهدتشاب رلقا رباب شل وص

 یران انل وا ریدقت هدایزكا هدنجایران ۲ نالوا روثنم |

 ساق
 و مان یشن 3 یک هل | یا رطاخ یراران رگ شات

 تعم ینیدلوا س رک هدنوتسو . ردیرا

 ندناسسّوم ندا قر هدایز كا هداشصا هسدا

 اد
° ê 

۳ 

 ۱9 وار ایفا را نو

 هد۱ ۸۷۹ «شتوطهد۱۸ 4۱ هد(میدهر) .ردندن

 روهشمو یدتا لاک ا هدا املا یلصح ندرت تاف و

 او ور دمو كه قرا الا
 هنوقوم رب ی هتفه هایمان یهداق | هدنندوع هب هرتلکنا

 راد هتیارد < هملع هدالاسر ویو یددلبلآ سیسات
 هجم ربا یمسقرب كننال اقم .یدجاص رلرکف كسکو كم

 ردشعلوا مچ, قر رهلوا ا

 E یسعاسم یغیدر د راو

 نوتلپآ نوجا كمريتك هنر یتفاع نالیزو و كمنلكا

 تماقآ رابتخا هدارو و یدلک هرصم هدنخځ رات ۷٤

 کن دوب دارك

 . یدهلا تافو هدرصقلا هد۱۸۷۸ . یدتا

 تو داع یا هدهحزسلا ف نوت هل ۱
2 

 ٠ هدهعمنع لود هداق سآ ۰ ردمظع ط وبه عل

 ر ف ارم دی وکح ینا وغ شب و هک رطل

 ندنتعرس كبوص مان رور سقوف یاب هحزسنارف

 ٩ هدلوط «هرتمس ۰ لبم ا رو . رده انک

 نام هنرلهقرباف نو هللا هایم تعرس و . ردهرتم
 7 ردنا نام ۲ هکر ح ه وق ر نمنکو ل

 داقما . ( یهلا یظفلت ) . س و 1 هداق ما 1 . سا
 یمسا كنفاص و 1 هدقرو و

  ییددلنا لگن

 یاحو 0 كوب كا كقرووو  شموس قوح
 كنتم هت یا یساضعا كتکر شو ۱ رد شاک هنم اقم

 ندن رلثش م4 كا تكنتکر ش فاك و

 ۲( — ل

 . ردقالخا



۷۸ 
 هکر دیسیدهب ولقبسنا انا رب E هدا ۸ ۵۷ یر

 قجنآ یییتعو عبط .بولوا بکر نددلج قلا نوا
 ىدە ولة زا و. ردشلو ماتخ هدهنس ف نوا

۰ 

Eساک هدكت و رلس هدیه  

 طب ر ه « تاغەناق » ی ز قطلا . ردهب رحم دل رب

 ۰4 مسا و ییدلب ا و كن زاغوب تلب ی ندا

 £ هدارو . ۵۱ ۵ ۰ یشوش ر دهدنلخاد تت اسص

 راو یتکم هبرحم ردرا و

 مس و مح

 ضوصخا اوز رد« ۲ یرلناسل ۰ ردنا

 هدمیانص . ردقرتم ك هداضق همر دشت نا وبح

 هجیلشاب یجدن قوماب « ( هملشیا ) دور . رددلبوا

 . هغاط و . روتلو یرلعبنم تروکو ک هدنلکسکو

 . :هکرود (وناتنوم) روتقود ناقحلوا لا ندرلل ابو روا

 ۱۳۳ ۲ مار قوج مدنرزوا تغاط »
 «ردیرلهناشن ك لر ۲ داقبح شن | رليز رک راهرو

 قوح . ددروتسم هللا رلنامروا میسج موبلا راز و

 ۱ ردندن ال امعا بول وا ببر قرهلوا روصم هد ۷۳ ج

 ial رز هدنکلم هرج وسا س لز ۱ كى ى دي ولقي : RTE i N Cs : هه e] Saa A بیروت AEA موقت فا

 یسهاخفاص ناله . رونلوا ر لیدهدررب هنس سه

 هرادا 5 كیاضق 1
 E تیم هدرلت و هکردشع وق هادم اهد روصم رثا مهم یی

 ۱ )تكف ۵ بیک L‘Europe al L Amérique ê اه 1 2 | 5 مع "مو

 ۱ ۶ . ردرارثا ما ۳۱۱/0۲6۵۵

 ۶ . زدم راجت یشاوموتا «ردهرلبر ناک هدندزوا ۹
 ح )و یجروخ ندهدعتم لود هدانشما منی

01 1 
a A Eو هنر (دای) هدانال -- راو  

 ۲۵۰۰ ا ی اک داو (نر) هکردهءهقر | ییظعا خیس 35۰۳۷۰ و ی ولک

 3 یوم یو . ردیسه رق لیوسل وح یسهرادا رم . ردضاس

 . ( ندهجزسنارف ) سا ار ِ>
 الو ا رش عاطقنا یو وه | ییارولوشوقرتسا هدناتسنانو عدق ,سا نا

 شن ۳ وعولنالوا كقدلعو مالک هلبا یسهک هلا | یلدا هحایس«نوزوا هر یدها ناو اار رل وکم
 ۳ «ندنماسقا بط مع تا 5 ا گوش ندردنک 0 یدبا ر ونل وا كاا تقو

Pe Feت فک ردا تی ندهفلتحم تای داح قلعتم ا ارحا یرلهقاسم كلارا اوت ۲  

 1 . ريناد هتفرعم یس وشوق تا نکلا ردق هتقو و . یدالشا هفعل وا
 مس

 رب هدنسهطا وتایادننم ندنرهطا نیییلف وبا . یدیا ریلی

 ۳ ۰ ردهررم ۲ ۳ یاق را ردغاط وان 1 رده رق كوس کیا هدایسورپ ع رول |

 ر تا ییا كغاط و . ردهرتم زو شب یرطق 3

 .رلیدیآهدهاشم را ةرتادرب اعاد هدنسهورد نلهجیک | یاب تاو ا ۱ 7 ۰ او .r € 7 رج وسا 5 1 1

 EDE هر وتناق ۴ کیا
 كي اضق . ۰ رد ی دلد یاضق س

 . رد یہا سم هرم ولنک ۶, یسهبحطس هیت اکرم

 یسوش تب اصا ینک ۵ هب هرتم ولی رم ا

 ۰ ردشمهلو روک یعافدن | كناکرب و هکر ول وا نامز

 مس

 دی زاغو ورهدنم هدنسهعمتحم را زح نیسلف وا
 ۰ mV ٩ هم 9

 «كرل هطا كج وک كچوکهدنسهزا اغن اوزون هل اورهدنم



۱ 
 تک 3

 نرو مسموم تاج درا + و
E۰ ردماب  

 تلاصار هدهحرد یجگدرد هد راکر وت . سا
۳ 
 ےک وک

 یجنشب یمرکب كل ریه ۹ كدالرم للا وبا ۱

 لوقر كرل « ون نیس » ندن راکروت قرش هدنل
 ناناو ۳15 سەر ناخرتو ندا ادنام وق هنسودرا

 بولغم ه ( غنوست ولات ) ندرایلنیچ هکردنادناموقرب

 . ر دشا

 تروق یی بلا قناخ . سا نشت ا

 هدنرارامطكیاس نلیدارسعت نافو 7 5

 نتبوقا «هدامر یوضع نانلو د وا 5 و

 یشیرلصا ترک ر .تامان ا وادا یف و

ieدودعم ندننایولق هش هبققش ایا زدیا  

 ندا نبع ه رول لص هدام نانلو ترایع ندبیکر وب

 تیاغب هیولق هبش رب کی نلیدا ری نیش وقا

 یغیدلوا ا ووا ا دوحو هدهسا هاشم

 قرف .یالود ,:ندنکلمدایز كەر و 9 9

 (ییاغو تر وقدنه) یستیوقآ زلکنا . رووا زمو

 صلاخ امام هنن هام هدلاح یغیدنا وا جا رختسا ندان

 ا دیو اک کا نتیوقآ هش ) رادقم ۳ تولوا

 ( تعحاس هنسهدام نتي وقآ (

 فاز لالق ایت رار کدو لج :- ا

 ا هدایر وکسل « هدن رز وا ییحاس

 ندرلن و «وبل تب» خروم هکر د یمسا كن هفت اطر نالوا

 هللا رلماامور . ردا, ثحم هد ( روکیل ۔ یا ولآ )

 ٤۰۰۰ ندرلنو رلیلامور . ردرلشع ا ه راک قوح

 .رلیدتا ناکسا هدمونیماس قرهر دلاق ندرلرب .یسوف

 ۔وکح رود اولاس داتا یزک = اتوب |

 یسهبحات رو یک یس هبحا هکر دهبصقكح وکر هدنتم

 ۰. 1۱۳۰ یسوف را 8

 عور ندههاحتسم روط . نا 3
 تاضرا كنلامش یاقشمآ هکرد بل د2 رپ

 هغراق یعرح كش وق 1 ردشقلو هدنس هب ون ات

 ییافحاز هل راشاب ٤ راو یرلشید ۰ زود ی

 دار و تک

 «هدهطرایسا«هدناتسناب و عدق ,سا سوت ه ون 1

 0 ا8 عدا نک او فیکرب هدنن رقیابج تکا
 عضو هارو یرلقح وج ندا دلو قرهلوا هتل ا صقاب

 یه هدلافطا ةر رلبهطراتسا عدق . ید راردلا

 ین راص وصخیرکسء ناعداو هند تضایرمدقا ندبش

 هدب ةر هلتهج یراق دل ۲ هب هعلاطمو تقد رظن

 تکلع یرلقح وج ناغوط قرهلوا ياق هب هب رکسعو

 كار هلئلروص.وا كردا دع داب رب موزا نوما

 هنسهدام لافطا هنر <« هطرابتسا ) یدنا راردا

 ت ن
9 
 E E و لاخوب دوخاب ناخن ۱

 هردکدرتعم افا ندنتچ اب. . ردنب رافدا ز ,ناخ

 هدب ٩۸۱ گدالیم . رد ( نهسولات ) محل فا

 یروطارعا شنا نم هسدز + یدلک هرادتقا عقوم

 ر لدا €( سونتالاو ) نددنفرط ( نەم ) یتتکیا

 هدنح را ۰۸۰ ندسنازب ییلیا و . یدلک یبا

 هدرلخم را فلتخم ندنفرط راکرو هلوا هنناب «شمقج

Eیو هد  NTNراهم  
Chersonèse Taurlque PORTO OTE 

 بونجكنارو ۰ شمراو هنسهر زج هبش مرق نلسد
 ۳۹۳۹ کلم ر قلق اطب ۰ بوشالوط یندودح

 ساغاق۱ .یدبا شمرک هندرو ( ساغاقآ ) ارکوص

 توک اج كرلتس نالو هداروا یدآ

 نایلوا همش هنرلقدلوا ندنرلهابق نارو و نلند تیس

 (سوباقانا ) یلارق [۱] ( روغتوا) یکلمواقلخ

 اک روغیت وا ۱]

 ۰ ردیللوا

 فرم ند « روغوا » یس 4



۷۷9 
 لت زو نوزوا بوقح هدندارو ۳ ندنلا

 هد (سوتناخرول) هجرامور ارکوص ندبیقعت یرالو
 همش هدننیدلوا ( ناخرت - ناخرو ) و نانلوا طض
 و . یدلک هر یییدنل و ی كرو ر . نایلوا

 یرلکدلک تسار كلبا

 كران ال و هدنسادناموق ؛یسهفظو « یدا کب كرورب

 . یدبا ترابع ندقمالبوط یمنانغ رک دو

 نکددک هقرث ندبیغ ناخرو

 «ینکیداکهرادتقا مقوم ك ( رەب ) هاخرو ییا

 تابام دك يک یک نتسوژو ( لوازد )

 ندک لب وس یغیدن و EEE قعلو هد هنسح

 | نالعا هنملع نسل یا قرهراقح تصرف ۳, درک یه

 یدلبا هصوت سک تب رح

 | لوق ی ر ممصم زس ») اوج یل ۲۰ ییدت یا نقطن و

 ندرلسل همور نانالل وق لید نوا نوجا كمردتا

 یاخرو ناک هندح نیتنالاو . ردشعد « ؟ زکسلکد

 نامز ییدیک كتئه ناخرو . یدلوا قفوم 7

 نفیدنل و هدعام نوجا کیدتبا فداصت هتنافو كنسابا

 قرهلوا تمالع هللا كارتشا اکو

 .یدلبافلکت یرلغلوت هدهزانج هللاشارت ی رللاقص

 ینیدنالل وق كال . ریدتا لوبق رالهمور

 هلدند كنرسا ( نوه ) ترد هد راز رب ۴

 ناخرو I م چ زا

E VEBE) es( ودرات ) ناررطزا هدن  

 بودک هدد انک هدنامز ر و < یدرد وک هندزت

E SE E 
 ودرارب یلتوق یناخ وا هقبقلافو یدلیا دیده هللا
 یخد ( سوقاناب ۲ ) .یدردن وک هغملا ییاروا هلا

 . یدیا شمروق ینسودر یش راق هکر و هدرا وجوا

 هدكت راقفس تّتهو

 را زی ندهزانح

 وش یهدنسارا رالمور هلرلکرو . ( م ۰۸۱ )
 ضیع یر .ندیر روو هدهساکد مولعم ی بس كب رفانم

 ینکی دلی رلیا ردق هرلهرتهدیغ ڭ اکر وت اتو نمکی دلبا

 ۰ زاوت
.¬“ 

 كنشالاو ¢ ناخرو ۰

 رل ( یو ) هنر یسهلالس ( هج ) هدننچ

 یسیراق تكمظعا ناخ هکو لاح دیا ششلوا عاق

 هلبسح قلوا ندنسهلالس وئهچ ( نیک - نەيست )
 . یدروبلاق ىلاخ نده وشت هنهلع رل (یوس) یحوز |

 نالوا دحتم هلرا ( ین ) هلتقو « مظعا ناخ تباه

 درهریدشارب یتسودرا هلرل ( غنی - واب - واق )

 ندننادناخ (یوس) .یدلیاقوس هنتکلم رل (یوس)

 هرلهعلق قرهلوا برطخم هدایز كب ندنو (ی-نو)

 . یدرو ماکحتسا

 لتجو نالو هدیدزت مظعا ناقاخ هدرود وا

 ندننراهم یهدقع ۲ قواو نادیده نشر

 ندنساما نیج نانازاق رابتعا هدایز كب ییالوط

 یتس«رکسع لاوحا ك اکروت ( تک (

 -هراچ كىەمروشود ه هقرف i 7۳ نانو 5

 ًارهاظ (ولو-اش) هللا (ودران) .ردشمریدلس یتس
 كاش زبرب ًاتطاب هدرسیدبا هدکمروک یک قفتم
 ۱۳ ۱ )روت مارک ینو
 ندنسهاج كناخ ولواش یساق . ید فبعض

 رب زسرارق ناخون قدی یل کی و۳ یدز ونک یرلیا

 هشروک روک « روبقروق ندوبلواش بولوا هدلاح

 تهرب هلو هققلاق ؛ یدروبلیا تبع هنرلوزرآ

 . یروطاربعا نیچ .یدبا یالوق ققوص قافت هنسارآ
 یعلع هللا یعلبارب 4 (ودرات) هات اعر هب هبصوت نلیدنا

 طقف . نگو کیان زی ترابع ندنشزاب در وق

 0 10 1 عح دلك یاسیرت فارالنح

 . ( ولواش ) مظعا ناخ . یدلوزو قاغا كراکروت

 ردق هنلخاد نيج هرئاسو (ونآ) نالوا ناخ یجنکیاو

 . رایدریک

 وش . رلیدلوا قفوم هفمزو یرلکروت قرهریدلاص
 هترلیرآاوسفیذخ و هنیراسفت كراکروتببس هفلن وغزود

 . هلسایرفظم كلربکروت نوت یسهنس ۲

 . هللا هداعلاقوف تیسو امر رالنیج هده۸۳ . یدک



 یی ولغم ۰ ردب رلدهم رب و تىما هنمسد 6 یر دن 8

 ینایز ییخ ۰ یدلیا بیقمت قاجرومویو قلتبق هدر
 ۰ یدلوا تحوم

 ندن رالارنج نيچ (م۱۸۳) هدنسانناه راځو هتشيا

 یدوح وكس زوت وا ندنتهح (وت هج-ما هل) «(ج-مو)

 ر هدانئآاو . یدیرو هنرزوآ ناخوآ هلا ودرار

 نالوا قحابق ر جھ » هنلارنح یدتک زر نيچ

 هلون . ردقل زسقحكع رودلوا هنر ر یرلرذ هجرلکم

I e Nی « 

 قرهلراقچ هه روا زرابم رر ندفرطیه هتفجهاسا " ا غ 6

 یس اص بولغم كنوا هسرلیکی یکفرط یناه
 .یدلر ذل هناخولآ فیلکتوت .یدید « رولوا بسانم :

 ییا ۵ نا را :EES کیا یدشا لوق هدوا

 تولغم یزرابم دل رکزوت هدهزرابم ییدتا كن آ ولم ۱

 هلا فارتعا یی ولغه هنرزوآ كنو ناخونآ . یدلوا

 : یدتک تول قرهلوا یضار ةا

 هد راقو نکربشارغوا هایسهرام نيچ ناخوئآ

  رلکر وت هن (غنیچ - نوس - غناچ )یلنیچ نک یدآ
 یتسهلح نالوا ترابع ندکمروشود هقرفت هنسازآ

 ( ولو اش ) » : هلتمجام هناخوآ قرلآ هلا

 هسبیا نس « روبقبح ا دظم هدندیرکیه هئنچ ناچ ۱

 یزس بس هغلن وغزو وا رکسع نونو :كسرولیزو

 کهدلامش هللا برح نالعا هزکپلع مظعاناخ .رلرولم

 نوجا تمواقم اکوا ؛قحهلا ندزکلا یزکب راتکلم

 حلص هلرل( یوس ) ناخ ودرات ؟ یزاو زکیرکسع

 نوچ زس .یدمهراقیچ سس اکو ولواش «یدتبا

 هلا ودرات زکه سراپا هلبوا ؟ زکسرویماب ېک كنوا
 ناخوآ .یدید € در ر یک ردنا داحما

bv 

 راجلب + ین لوو روطا رعا « یدناق هراز وس 9

 1 یدردنوک

 هتنکتلم ناخولآ ناه زاع وطراب وط یو مظءا ناخ 3

 ودرات « هنفرط برخ قرازو ینونآ ؛یدکح

 كس زو هوا ودران . یدتا روبجم هاحتلا هدر

 قفوم ولآ ,یدردنوک هنن رزوا ولو اش كرەرو رة

۳۷۳ — 

 ۰ ۲ قح هلوا بح اص دا کت Ea قرهلوا

 . یدلوا

 (سی را) | رظن هلا( حاوی راکر و قرش ا ا کنم

 فوز 15 فب ۰ ۰( دینوتهم سولاپ ) ۰ رغد هتل

 هار ۰ یدربناز وا EE هرغشاک <a ¢ هن زکد

 . یدلریک یر ندنرالغوا ( وس مای )

 ) فراعلا طرح (

 .نتخوآ 2مووالوفن یکلآ - نخود |

 نرشت یسههس ۱۸۶۱ : ردندنسارغش هبسور

 “دل اع کا كد هسنارف / ردا دل وت هدنس اب

 ۱ یدا بوسنم هتسهلبصا

 2 5 ۱ 2 مس
 تقاوو هال وی مک : سا تود |

 قلوا یمسا كتمارب ن اس هدب را وح *

 ۰ ردشم هل | 2 بلو روم هرز وا

 سا هی ند باک زا ۳7

 3 هک یبوادوس ی كأ ۰

 ۰ ردیدص تتل اخ یلاتسو ۳ ردی ونعد ض ص

 قایتشا هن رلتکلم كناب یغ یژلاتسو هکرد مولعم

 4۵2 وا |

 رد ی ونعم لاحرب ندا قلعت هن رند وع

 ۶ مس

 هکر د رش هایت دا و یدوا تم ید و |

 یس هس افش رام ۲ هدنرلقل هتسخ دلج ضع « لترکوک

 ۰ ردكلام هس وص ندعمر نلیدوک

~~ 

 ۰ هداش صا هکرد سن> منا ۳ ید وا 1

 لامعتسا قوح هدنرافرط قرش و لامش كنابلی زهر

 دادتما هدنرلتس الو دنا غون ر لاش ۰ | زا هج . ریلیدنا

 تا انا رلغاطو ردشلوا راع هل ابح هلسلسر ندا

 «هنحر «ناسلب «نالوا ییاشخا لشیر ولا تباغ نوجا

 ع ول ه ان ید وینم هلا راجشا ندا لصاح غمض

 راه شون هوو هناا پ ہہ ندیمدآما ااو
 ۰ ردا لصف ندر ۳ ی رل هض وح یدوآ و رو



2 ۳ ۳ 

 حس

 ندیا نابرح هدابلب زەر نم 2 وا

 ه ونچ ندلامث بولوا هدنل وط هرتم ۲۰۰ هکردرهن ر

 « راقآ یرغوط

 قیرفت ندنترالو اردکهچ یالوویلفسا ےسق ثنسارج

 کویب كا . ریلک ندنفررطغاص یرلقایآ هجیلشاب . رايا
 ءردملاس طقف را یبداو یدونآ ۱ ردیاح امه ايوا

 ردللق یناکس « یتارح طقف تنم یبضا را

 از ور رهف رله دل نالوا ندای مرز هداب زا هد یداو

 كرهدا اورا یت الودنارغوس ر یاش

 و

 ب رد یر بش یدولآ و

 كوس هدرصع ىج ۱١ هدناتسرا س روا

 نووزتا هلئاعو . ردا كنەلئاع ر كالما بح اصو
 Oe 7 2 نکیآ ا كج ادیاخ یسل رب

 رد سما كارکسع هلتقادنص لک | قورعم كا

 یدل و یسهدوو وو انا ولسنارت هکردرونآ سالس دال

OUST |تقحارغ هتسهدام  ) . 

 النوز هو < هد یل ونح یاش ما س رویا

 ,زول وا یالم هنس رم قو هروا هکر دیاحرب هدنتموکح

 قالم ۰ ریل یرلیاج قوجر نلک ندنرلغاط ارهیس

 . رروتوک هن رهن قون هروا یتیدلوا

 كتالورب ى دق هدالل و ره و هداقن سا بس رویا

 قوهروا و 6 هدننس ام یرلباح رولا و ایه . ردیاب

 کم . یدا ساک هدنرزوا یراتسی طش كنم رهن

 روا ود ود اب رفهس یسهرادا

 یاو یسهاب قحوچو لافطا ذالم س تند

 هدایلاتا . ردیدج ومكن رهبسّوم هس رت شید یرابتکم

 رب .رلیدرب و وک ناییصا!با هتسیدنک ءانبهتررلت دخوت
 ادایهدخ و .یدا شلد اروم ًامهاکم ش هتف قلارآ

 یسهیقالخ او «هینهذ«هیناسج تاجایتحا كنوابص نکیاردیا
 « هو قیقدت یراهلأسم

 . یدلو دعاس نیمز ر

 راو رلبتکم كوچوک ق
 ندنفی دنا و هدلا رلهملعم لهاح

 وج كى هدانلاتا تقو وا

 یسهلج طقف . یدا

 ندرل هاخ صوص هنسهظفاش یقحوح هدایز ندیتکم

 هدرلا رود رلذجوچ هچرک . یدبآ لکد یش رب هقشب
 هدرلهسلاق نیما ندنرلدک له قاقوس كردل دنا هظفاحم

 كب رلتدب - قرهلوا رودحم رب لوس اهد لدي کو

 ه یدیا رولیدیا لالخا یمالس كنرانهذ « قتح

 رضم ملم قرط « ندرلطوا راط رلبتکم هکنوچ
 هست - هجرت تحاص ء یدا ترابع ند الکترو 4

 ك.فجوچ - قرهلوا تقیقح رب كوب كب هدميلعتو
 هر ابتعا رظن یتسهالح ٌمدعاق رالشاب a یسهسرت

 ه رج الواو «یدتا روصت یتقسطت هلقح كنو قرءهل ۲

 بتکمر هل وا ص وصخ هن رلقح وچ نکن ز هرزواقلوا

 یزلق رط مياعت و هسرت نایدیا داها هدتکمو .یدجا
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 ها هدزعامز قرەلوأ قدصم هلا برام ° دن الا

 ندهمولعم لوصا ن ادا عضو هقيبطت مقومو لوبق هدر

tre >یا هو ریش مصر سن مه  
 < هللا یدغت تروص رب درطمو ماس ووتو ار

 « هلتا تاهژټ ندا ماود هدایز ندنرانامز سرد

 كن رند هل ا تانامد نلیدما !رجاهروک هنر انس رلقج وج

 داربا هنابکح لاثما و ایاصو«كمهلبا نم." ییتیفاعو تحص

 | «بساتتم هل |یراهبنهذتشاق «ثاعا ذى رلیلق ك ردا

 1 بار هدنز رط هناف راع هیعالمرب هداز ندسرد رب مظتنم

 هو لیکشت یرلنهذ كرلتحوچ هللا بعالم نلیدیا

 هنیدزوآ تیقفو» کده رجم یجنرب ول هتشيا . كا
 .یدنلوا نیس ندنفرط تموکح یلوصا كنیروآ

 هتفرط یه كن الاتبا یراهسوم میلعت و هسرت لیبقوا
 کت همتا باکم «هدالاتا هتشیا . یداطا داشت

 یرلتکم قحوج كحوک نالوا هدنماقم یرلهدادعا

 ۲ ردشملوا ےظنت و لیکشت هلا یلالد كنهجرت بحاص

 دا و ۰ یدلدا قوم م هددکهردشیتب ماعم ینرولآ

 . یدا ردنا ماودرلملعم قوچ كب هراسرد ییدرو

 :هدهحنتموکح هسنا رف یسهعقاو تامدخ كنهجرت بحاص
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 رو ود نو زا هنسب دنکه د ۱۸ 5 قرهئلوا ردق

 یرغوط هتنارلتنام یسهنس۱۸ 4۸ ۰ یر و ق

 هنامدخ یل ەچ ر بحاص لئ و امآ روتشو یارق الات < 1

 . یدبای روئانس ةافاعم _
~~ 

 ضعإ رف سا نوابقوروت ا ( 1 ۰ £
 سا ا تاشعتا

 ردضیرع یسهقبط زوا یی یلق كرتون هکرد

 یرلزکرم یک ییدلوروک هدنراکدزواجاغآ مومسلاییع

 . ردلکد طاح هلا رل هقبط دحتم

 كيك ايو ما یرلعاعش یناض عن هط لو ۱

 ولردوب هددرضاح راحشا .رولوا ترابعندرلطخكسک |

 . زلدبا فداصت هشخآ

 E کو کرد 1
 E ۲ دن ی ہر ون

 داوو تاماسم

 جج وا: نالوا تارا

 ضماخ هکر دیسهننجر كتاب دن وار تا ی وضع

 ° ) كماز رق ( ضماح ریل دنا هم اعم هلا تقرا

 . رولیبهدیا لوح

 یاشما : وډ هدافن و وق و قاعرق

 ندنل وک و رفالبو وص ول هکر دیداو و هم هدر ونح

 . زل 1 ییمای ه هلاق وا ه رک وصندقدل | رلقایا ددم .راقج

 یرلدانق هزابلب رلباج نالوا یرلقایآ كن رهن قاع رو

 3 کک نالوا نرم ۰ یانترا یطسو یک

 روکا لکشت یسیدا و قاع رونآ و رل ریل اب هدهض وح

 دودح هللا یسهاسلس غاط رب هدفرط قرش یداوو

 ۱7۰ ىتەورد كکو كا كغاطو تولوا هرد 8

 تولوا ی یک ۷ هک ن م قاعروآ .رد ماب هعام را هرتم

 هدهساپ قرهلوا سو

ve 

 زا .

 وص یعکم هرم ۳۰ ۰

 ر دتکلک ور داش ما قاع رویا ۱ ۷2 و تام ry ° ۳1 ۴ س ها 2

 یبیضارا یمبصهرتمولیک ۲۰۲۵۷ هکر دیا كغاجنس
Piاراعا و یاغنابآ .ردعهاج یسوفن ۶ و  

 — ۳۳۱/۵ بس

 ردشلرتا ها طق کیا هلنرامات .سآ

 3 ردرا و هبحاات مثل هدر 3

 .( ندهمانو ) شا ۹

 تك اضق کیاو :

 ۳ ۲ ا قوج ندنراسنح یننص

 رھ كضرا

 ندنسهبعش هلصفلا لجرالا تاذ

 ر

 ۰ ردیسأاح اهم كن هاصف هیس ول |

 4 ونل ول ه دف رط

 یر وم لحرود كنفنص لح رلاةمصلغم كنسەق رف هل رشق

 ر

 رب كنسهابصف هبسوا ندنفنص ۳ ) یک قرو (

 لیذ رب شینک یرادوجو رد ےسا شلر و هنسنج
 ددع وا هدنرزوا كلو بولوا روتسم هللا (هغاب)

 ( هدنلکش كرو ) لکتلایلک یسکیآ هکردراو زوک

 ۰ ردراو یرلزونو هد رکو هدکوا ردهج ربا و

RES 

 تولوا هض ق یرازونو وا نعي یسمادق نورق

 کهد رک ییعب هفلخ نورق . راد تک ندلصف« کا

 افا نتمدخ هم ووک هد وص ود وح وډ هدهفرسیرلزوسو

 هد (رلخلک هلک ) رلاهاکهدهسنا هک وزوا هرزوآ تم هلب |

 یر نوا ةدرلشید . ر3دنفخ ۰

 هنلکش ببح رر هرزوا كا جا یرلهطروع قفح

 ۵ . ردد وغفم

 یاه تولوا | رعم ندفار طا نطب

 یعا ونا 4فاک كرات و ردلماح یطخ کیا نوزوا

 هد رلقاق اطب «هدرل ره O را هد وص لئاط

 رد رشک ا لو

 هنعا ونآ ایت نسوا, هدنرلر وقح وص نوغر وط

  یراهطروع هدهساا

 یس امور وق

 رولوا بحوم ی رل لوا كاله

 كج هل هنلوا هتظفام هدرلقاروحو روماح هنس اق

 كعو لاح و ندنرلقدلوا كلام هه اح تمواقم

 ,ردراویعون کیا هحولشا « رولواشع | تمدخهنساق



 ۳ ۳۳۹ رب

 | لخاد هدنو هکردیو سوتتفدورب سوآ ( ) ١
 یرلدلاطتساو یرلقایآ هجوزوایرلندب كرلسونا نالوا
 هدنف رط قوروق . ردهعق اهد ندنر لک هدع و رکید

 هدنسهزا ( یرازونو ) یسهلاطتسا کیا نالوا

 ( یسهغاب ) یییذ . رونلوب هحول رب یلشید یرارادک
 هدکنت ار ان بولو هدنکن ر یسایو قا رب وط راف

 ءزدرنسا قوش نر كن داو .ردلورا هلا رلدکت

 كدوجو .ردیزرق لئام هلزق یرلهلاطتسا قور وق

 یرلرکید یعونوب كسول .ردیزمرقیارمش یلفسامسق

 هلیسهملیکچ كرلوص ندا نایغط .رونلو ات
 و هنس. رل ر وک هد رلقاطب هدرلکحم وک نالاق هدر

 «ردهدایز ندراککرا رشید هدعو

 . ردشلدا فداصت گرا ید

 سو نانلو هدنلکش.سوافچو جکش ( ۲ )

 یر هقرا كرګجو نالوا لخاد هدنو هکردیعون

 یهدقور وق « یرلقایا « طب « رمسا قارتملیشپ

 كناب وروا .رد یزم رق ییارمش لئام هاشب یرل هل اطتسا

 بونج یک ها كلام صوصمایلعو هدنفرط یه

 ندنراوص قاطبو روماچ . رونلو هلرثک هدنسیلاوح -

 هدیرازا ری هارآ نفتو وص . ردا ظح

 ٩۰۰ < ردردات اهد ککرا . رولوروک ًاضعب هاب

 ردشیلو ګرا یردق ۰ ۳ -] هدد رف

 )یاو ندنسهلیصف ه ز اتسولآ سا |. و

 RET یراهزا . ردتاس 5 ۳

 1 ردمهاج یش هدنلکش دوقنعو هدنراح وا

 قلغاط كنب رل هطآ ناو < اواج یسهیلصا تبانم

 . ردیرلنامروا

Ep Eسا  Saaهقلفل | تاد .  

 شب اشخ .ردهاءهفر ندنان ا نالوا * 4

 طسب قاس . ردرلنوش یسهزبع فاصوا . ردندهدلاخ

 یللاد ابو

 هدنسهاد °

 اخ نانلو

 EAN د وقنع تکریم او طر سه زر 6

 .رد ېک ندهچراپ وا لثام هنیرب رج وت هلا ساک

 . ( تعجاص هب هدامکی راق و ( ایزاتسونآ یعوب هحیلشاب

 - دان ولوو ِ تدو رف آ اف رتس وب ۱

 ۰ تو هست ك

 لک ۰ 4

 ه هه | هدیاتسناب و مدق

 لنداتد ظن هنس ریل و زهر ود
 | لۆ ق ا

 1 ۰ یم لاتا ۳ مس ناب ر و ه ژ وم أم كود کا

 قلوا فلخ هن وب زا وح ی۶ن وا هدرلاباب

 (a ناب ر و ه اتاپ ًاعدق هل ر اتعا

 سس

 و دح یتیم كاذب ونج یاقما مس لوس وا

 نوانالوا ناک هدنلخدم كس زاغوب ا « هدد

 . ردیمسا كنهطا ییا
 قم

 دلرلرصنتم كباو كنوراوح س نا

 ۰ ردکع د یرا هطآ نو راوح

 اس لا

 هننابهر نابتسرخ فنصرب ندیآ دق ی رل-شبعهز رط

 هرلنو . ددكءد یرلعبا نو راوح هکر دمای ناب رب و

 یررس هکنوج < رلیدیا رسعت هدریاوخا هات راب نس

 یتشنمو لصا تكنغاموا

 هونحو هدنالیم هدرص۶ یجنشب نوا . ردل وهم

 و ناسوتنا یع وا باب.  رلیدتیا روهظ هدنتموکح

 ,یدتیغاط هدنح را ۱۱۰۰ یغاحوا

 ,N شا زبنع و

 . سویلوتسوا لاخیم -- سولوتس ولا
 ۰ شوط هدلوناتسا

 كل وسناتسا .ردشمهل ا تافو یرغوطهن رل را ۷ ۸ ۰

 شمهلا تر هال اتبا هتنرزوا یجتف ندنف رط ربا ٤

 تمنک هدارو و یدلکح هدی رک هد ( ۱:۵۳ ) .یدا

 لاثما . یدلوا روح هکمهلا خاسنتسا باتک نوجا

 كني راثآ .ردشالوا مبط هد ۱۹۱۹ یرثا کهدنما
 یسی زاب لا یعوح

 . رهندنساداو اطخ نانو

 ۰ ردظ وفم و د وح وم قرەلوا

 ort هکس ول وتسونآ لوب وتسوآ یودجخ س

 هد یساغ وغ هراف یدک هکردشعا تافو هدنح راب

 درود د شم ها ]ا هموظنم ر

۳ #6۰ 
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 كن هدامرب نایدنآ ربع نیب روس ندنسهاساسز وقلغ ضماح ِ

 شماحتقو ییدتنا شنا (بازم) تورا 8
 هدوص . دولوا لصاح قرلوا هدکل رب هلا رار

 را هدنل اح رل هحیفص كچ وک كج رک .رد یو

 . رلبا لصاح روض كرتەد | نالغ هدهحرد ۵3 ردیآ ۱

 هدانمک < سا نيد هسّولآ

 كتهدام سد

 هل وصح هدکلر هلا نی هس OE هنن رزوا نر مسا

 Ee نا

 هحفص یلکذد یح رق ۳ نیهسوئآ تیئینالبرواق .

۳ ۱ Ta للحتا اب هلا وص دوا هکردب لعمش حل ر دنلاح 

 ست

 نما
2 8 2 
 ی ردیهر وق یدا

 لس هم یر

 هسر ون اوا هل ماعم al تال

 . رولوا باقنم هنیپهس تینیالپرولق _
 هدنکنر یسیراص نونا رسا وا ا

 لحم 11 هد وص تولوا حلم رب 2 4 چ

 . ردترابع ند 6۳11۳۹۸2 00۳ ۸۵۲ ېک تو 5

 اوا واوا دایک . س با اوما 3
 هن رزوا تانیتال : رولق ۳ ِ

 لک هدا هب ر ولب دات ضان روئل وا لاد

 ۳ هق دل وا بذاح هل

 ند رث ۳

 ااغ ین وطر .ردمسچ رب ردنا

 نرم ین رل هصاخ كماسحا ند یراق هو

 .هلیصف رب ندراهرهتنقاآ قوس زور 4 ۱
 ردي اتالار نالا شکر لورا کود

 ., دد نم رک خر ھا نیک و ناقلاق وب

 هنروآ ی رلیو راکحو نانلو هدهاصفو ی, 2

 . دم وحالا لک ۲ هل اغ رل هيس وا . رد یسلیشپزوب یر

 قوجكب هدرلارو ا و + رار اشاي هدنرلقات وص لئاط

 ید دوف یراوص ك رلقات طقف . راروناو

 هب هغ الشاب رلاییط .لروحنا كوب ۰ رثزولوا لاک
 قوج هدقاروط یروق یرلهطرو- . راردا روهظ

 هجلشاب كنءایصنو . زلوزوو « ريلاق روروط تدم
 . ردسوپآ یسلج

 ندهطروا

VV — 

 نالوا هنسانع» بلک همان و . سا
 وا نالوا كعد دیمب هایظفا نی

 . ردكع دنآربحاق تاک هکر دهلک ۸ سهل وام

 نيسۆي
 تیک نس ندنظفل

 یعاونا ضعب هکردتا سنجرب ندنسایلماف هینیس وا
 رفا اڪ ی رل هصاخ 3 "یتم

 نایدیاریبعت نیسولآ ٠
 فاصوا کچا تاد عو

 ك راکجبج : ردا 3 هلا

 نیش هب هدعاق یرلیس

 و قردل را ردق هرب رب

 هبهچراپ شب ها هجو
 كاح یرالج و . ردمسقنم

 ییعب یرانکو رد دنلکش

 رر 1 هصف شل ىغا

 طب AAS هري کل . رد

 بولوا هدناکش مس رل هفشخ
 (۲۲۸ لکش ) 4 رقت هنس 1 ییعب تراقتم

 ےعل ك ضم لد لبامم هدغ شب هدنتا ۲ كغل هطروء ی

 یحرم ندتهح یاش هکردراو

 کیا هګوزوا

 یس هوم ردا خا

 و ا قحراغط ) ند ارح

 لا ( یسهارا ناطش ) هشوش ر یر رح یرذب

 : ردرلن وش یعاوا هحبلشاب كیا و . رد زهع

 ۰ رداب وروآ ی ونح یاق سا ءایسا یرا هلصا تر ام

 .ریلیدا تئارح قرەلوا 0 تن ز هدرلهاب عو و

 ك رکن وا لندن وع سط سا ولو ذود ۳۲ 1

 و e ام قا روا صمب ۱

 ۰ یرللکشكنبر اقا رم اب رانو n شم |

 هر رل یدک ی رال موقزهابتهخ یر هببصع

 ردوو یعو

 و ی نا نالب د قنح E تن لر نیس ولآ ۹ سا ۳
 : 22 جک روت 2

 ناديا  نالوا نرل اث ...سا ~~
۱۱ 

 يد امم ساح کرد نستا اصف ۳



— ۴۷۸ — 

 تاتا

 لباقتم «لدابتم قاروا « ندناریحشو راجشا قاطر
 ساک اس تخت ۰

 یغ.دلوا نیو كنسهاصف هنیسولآ 2

 ردترابع ندشیاشح یوقلح ابو

 . رد ےتقتم هب هج راب شب س اکو «زمسود یعل «ردرمتسم

 E ge eS یسهوق وص یو

 ّ ردشلربا هصف شب هدعضولئام تاغ

 هکر درا و رک یعل یتیمایا ش) هدنا وط

 یرهوم ددوام هلا ملط هاد هناد یرلهمشح

 بولوا ترابع ندبارج کیا قصالم تیاغ هنبر رب

 . ردیواح یروذب قوج هدنرلما

2 ۰ ۳ a 

 ردشلیاپ ندنفرح ولآ .

 ؛یروص كنهقرور لصا || ردمسا نایب و هنساسؤر

 || ۰ ردفارغوآ هقئو كخيدوقوا ؛ هما ةخسن

Eyیواسم  

 هجنانون . ( ندهچزبنارف ) سا
 با نفرت نالوا هتسانعم قمزاب

CETهبل دع نوک دا  

 یشرلتروص اک تاسقا ی راشو كنهیلصا خسن
 ER یا

 یلکنر رمسا - ( ضماح ) قیسزاءغوپ |
 هنر ات راضماح یلوص ضعب رکش هکردضماخ رب

 لاقص جانب . (,ندهزسنارف ) اک ۶ 15:

 ندننا دا 2لآ هلان وغو ن رالوا كعد 5 ۳

 سنح 1 ندنسهابصف هسایدنه هک ۰ رد شعب باب

 . ردمهاج یرلت وا كح وک یلکجبچ کری هکردتان

 . قضدلام a یسالصا تبنم

 FT FR ۳۳ ۳ د 3

 قلابو . ردراو یو ردق یعرکی رشتنمهدهراح راح

 ۹ ردقو [۱ 1]یرلت و راب .رزکیه هو راب .ردیرم رق

 دا رلقاب ضعب هکردكمد كمسلابنشنوس راب [۱]

 ( رلقم ) ههصلقتم طوخ نانو هدنفارطا یرازغآ
 ۱ , ربلیدیا رپ

 هردآتواق هدننیب هرتمیتاس شبنوا هللا شبیرلیوت

 لا رالو لوس ( یرلقالوق ) یراهدیدس « یرلمسج

 یاوا رنک ۰ ریلی ربا قوباج ك ران  هکردروتسم

 ,E و لا كت ر ...راشای هدرا رک

 دیص هدنرلییق هسنارف « هدنلحاوس هطلام هکرونل و

 هبن و راپ اکو . ریلیدبا

 . ردرآ ویرلکش هایس

 . ردذیذلو زا یا

 . یدا ندنذیمالت دل ( سنام ) هکیدا یبضنار

 مو رلرل د نوینافوآ هتسهعیش كيون

eهر( .ندسودآ  

 ک وب ا ندا فص و یایا ضمب

 8 و لصف « كعا دقع سلجم كرهل دا دع

 ۶ . یدنآ شلدیا منم هقلخ كمتنک ه هک اج

 زدنناداعهسل اطب هدهب ردنکسا سا ۹ ۲ 7

 دم هتفاصر هک ىذا هنر د رب برو

 ۶ راقدل 1 نکیآ دا تد وع كره ماعط تاوذ نالوا

 5 یاری 2

 ۳ تیارس هدهامور ۲۳ کین

bee:٩ نن ور دا . سا (ضماح)  

 وزا ضماح كن هدامرب ی وضعن 7

 نالوا لصاح ندنسلدانىاق هدر ر هلا ) باز (

 . رد (0۲۷۸20۰) یکرت

 . یدآ رلیدنا ریبعت هه ده

 ا .یشر

 ؛ ردضماخ

 مدیا نانلغ هدهحرد ۲ ۲ نیلفوآ ضاخ

 هحرد ۲۵۰ هللا الادلوم رولق شماح . ردبا للحم

 1 1 لس همرولق ) كردنا للحم هنن هسرولیدیا نیس

 ۲ ردا بالقنآ ٥ (نور هم هشنس ضماح)



 ندنسهاج (تنسلس)تاقیلبس .سا

 . رد ره رر ندای لس تل واهزو

 رل هدناکش رلهحفص دوخاب نوتس .رښد ید نیبلآ

 دل فا .ردیلکن رد هش ۳2 ی .ردپآ

 مات یو بفافش مس ء راو رسا
 تلق ٠ر٥٤ یلترس نم ت ٩

 .ردراو یسالح یجاجز بولوا ۲۷۳ ا

Eندمویسانو روئولف هلا مویسلاق تیسلسس  

 یاوحا یرلشاط م الب هد میسسدوآ »و تر

 هدنرلقاحوا ندعم قرش دنه و هدنالزا « هدننورد

 . رولو هدنعبانم غریارفو

 ا 7 ا فو .e اق وب |

 هدیدالبم رصع یجنجوا نوا -- تب راقوت 5

 .ردما نلیر وهنساضعا كنس هعیش اتش ندا روهظ

 عدا یننیداوا سبتقم ندهیها تقیقح كدا ور رانو
 .یددلبا قلح ی ور دنیا هروک هنر ونمیدنک» ءرابا

 ۰ ید را ردنآ در ینا وق تبار اصن نيه اتم نید

 ته . (هلکر هلن ابند همان ون ) سا ساتساقوپ |

 , كن رهطق نلادتعا هدنملع

 یالطا هدم ثالهنس ۲ ٩,۰۱۸ نالواترابع ندنرود

 ۰ رارب د یر f هر دم 9 رلفا وم ضعب . رلیدی |

 (۲1۳۷۸ ۶ 0*ییکرتهدایمیک .سا
 نم هفاق ) ردهدام / ترابع ند

 نی هفاقول |

 . ( تعجا هنسهدام

 یرلتوا ك رله اط یثحو صعب ا زا لاق وب | 2

 یراکدروس هن راحوا ن وج :اكغارۇم : 3

4 

 جار اد وس رقع ور هکر در میبد ندنسنب هنیچر

 و اد ۳ هاب ود 9 سا اقوا 1

 بقا وع شو .هدآ مان و ئ

 كيداعسو هافر دودر 6 هنماتخ كاد هنماجتا و

 ك خوراب .یلیداقالطا هراث۲ نالوا قلعتم هک اردا

 ۳۷ تس

 هکر دندانعم وب ۳ یک یراسیاقوآ ها سا ردزا

 نانلوب یرتا تاجو و نالوا: نایک هلوص دا

 ريد سلاقوبآ هده انح وي یاور

 a هجا a د 4

 هب د وچ راب | نال وا قلعتم هب ین | فش و برق قوحرا

 . ریلی دنا رعت نسلافوبا هنس فلج كن هسا رصت و

 هی © = یراتشلافوا یو وا

 را نالوا لصاو هزغامز دكا ماتم ارظن

 یرل هی دا تفصهکن وچ .روبن روک وکشمیرل هي دا تدحو
 یدوپ ددعتم قرهلوا یلقرف ندر

 تاسح كقلخ ندفرطر

 رب یرلهیعول تیوه
 رددوج وم یسیلاقوآ

 ارکوص ندنی اقم موج « ندیا ریوصت ی اصارتحاو
 ندا دیهع یهلم لاما نایاشقوا یلاخ دو موق

 وح یرلیسایس دما كرایدوهب اا + راسییلافوآ
 دولاب هلا انشیو نلیدنا تا Eb ندقدلوا

 نانلوا هدافا هدنکش ربتاسدو ماکعا هدهند راثآ مان
 ها را ینیسدقرتو فاتکنا هحرد هحرد كنهدوم تابهلا

 فرص هدهثلاث هرم لصاماو «راسیاقوا ینایر ندا

 یرانلّوم كرانو هکردراو رلسبیلاقوا قاطرب یمکح

 زکلاب
 یسیااقوآ شوتا لوا كا هدنما یرلسبیلاقوتآ یدو

 هخسن ,ردشل زاب هدرصع یجم ر دالبلالبق رثاو . ریلک

 . یدا شلوا عياض یس هبلصا

 ندناتتشبح هد ۱۷۲۷۳ یدلوا ت

 . ردرلشعا راظنا رصح هه ونعم تاقر

 هدیس هجرت هب هان و

 اغ هداطسو نور

 ۰ یدلربتک هایوروا یسهچسل ر مچ رتم هشسح فس

 ییایؤر یدب یسیلاقونآ ساردزا ندنرلسویلاقونآ یدو

 اقرب هلبوا كلذک یخد یسیلاقوآ خوراب . ردمهاج

 رد رابع ندایور

 مولعم هد یراهمانتبصو كنهوک کیا نوا
2 

 ك نه وک ه . ردندن راسدلاقول۲ دوم ید را نالوا

 ندرلقطن نایدا صرف یی دلبا دا را اي وک هدننافو لیح

 نایاش هنقالطا سیلاقونآ لصا كراكرئاو . ردترابع

 علاقو «هنس رار جا كب هعسطل | ق وف ج یرل هح راب نالوا
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 ترضح ص وصخا يلع هناف_ذشک ضعب قاعتم هسا

 كدوہ موق « هشولادعب ثعب هداند ایوک كحبسم

 نددحاو صخش یلؤم كراو . رددناع هنرابدا

 تایحرب مدقم ندیدالم رصع یجنکیآ هسیا ترابع

 لصاماو . رلکمزال قلوا یدوم رصتتمر نالوا

 هد۱۸ ۱ یسهجرت هال هدنالبم هکر ا مای یسومجورع

 یا تاع رع ردشفلو و

 ندا رغ ۰ یسهنس ىج غ كدالیم هدكرثا و ارظن

 تیادب كد رلهودخم دوره كوس REF كعياقو

 . رواش ۲ سد وا ت اه وک

 كوكشم یرلفل وم س .یراسبیلاقولآ ینارصن
 - ایتسرخ هدننایم یرلسدللاقوتا یلارصن نالوا مولعمایو

 . ردیسیاقونآ ری نسیفورعم كا هجران
 ندو سلشیلقا یاردنکسا . یدلوا لات هرابتعار

 ۰ روس دا گی هلا مارتحا ا

 .ردرلهچراپ یتیدلوا ستا لقن ك سطنمىلقا تا رقف نالاق

 نکیا هجناک هنخ رات

 كوس هدنتقو

 و اناد

 . زعأ مدق هیدالبم رصع

 رب نس ار تارک نالوا لصاو ردق هزعامز

 ندا اعا ی رقت كنوک وو «ندتمايق مو یسیلاقولآ

 راسیااقونآ نالوا وکشمیرافل رم .ردیا ثح ندنامالع
 ردق ه«هجردر هدندز یساسیاک نابتسرخ هدنما

 ىلارصن . ردرا و زکلای نالوا ربتعمو لوبقم
 نما ۰ یسیلاقوآ اموت نس هدننایم یرلسبیلاقوآ

 قاطرب هل رلبفاضا مان یسییلاقونآ لوب نس « یسییلاقوتآ
 هدنقتع خیرات كنتينارصن رانو هکروناو اهد رلرثا
 ندرابتعاو مکح هجرلنایتسرخ ندنفیدالوا روکذم
 رابتعاو لوق رهظم هدننوناق تیارصن هنب . ردطقاس

 هدرلرئا قاطرب فید ی رلسیلاقوت۲ لاینادو نایلوا

 هللاساد باتک هدتاروت یسهلچ كرلتو هکردراو
 3 ردلکد ی

 دن رقوآ شراب تانک ۰. فا تو

 : ردحلمرپ یی دلبا لیکشت

 ا هقشاب ندن دلش

 گ 2 او رف وب |

 3 ۳ و
 e 9 : 2ر
 هنخسف و داسف كرهدام (ض اح) نب رق وپ ۱

 CF HY) ()۲ر جت

 î یدک سابو سن ااو رل هدام ی وضع

 دیدفت نوجا كما هديا ماود یرلتاح ۰ شلوص

 ۹ ردضعاحرب نالوال اصاح

 ردا خسف یرلهچراپ تابن نالوا شلاق مورح
 یچیقاب ) یواک دوخای تاضناخ یلتوق هرلمخ تیام
 3 قحال وا مقا ۳ سر ولی ر دتبا در تاب ولق

 ات راتو کردا نوکت تاک ضعب لوا ندنلعف
 ردزسعمطو زسهمار «مایس یراکنر .ردلاص ريغ
 رم رح لتپ اغ هغلا قاس وما و تبوطر ندنجا اوه

 "روا ضماح .ردندهلج و لب رقونآ ضماحهتشیا لرد
 ءهصاخ ضماخرب فبفخ بولوا لحنم تیاغب هدوص

  وصندقدنل وا هلماعم هال واخ یواکسان و .ردزتاخ
 ADS یلکنر لارق نلیدبا لاصحتسا

 اخ رک ۰ رووا قیرفت اق هایسهاعساو هبوضع
 ادا ریبعت ( سوموه ) كرکو ك ( نرقوآ )
 ۱۳ 1 تاک س لصحتمندناننبارت
 !زونه شناوق یرلتدلوا عبا ندنرظن ةطق

 , ردلک د
 یی

 با سزنایس او
 هقرف (هاشم هقنز یدلح ) دام اذفنقم ثانسهبعش

 ا . سونرقونآ تان
 و ریلس هلوا وارو

 2م یرب ره كارلاوق بولوا یلنرقو رودم یسأک
 الوا لماح یو و قاسیرغوط هنسهدعاق . ردعشتم

 ور سون و

 هد رق

 احت هدهساروژ یا را هعوب و .

 دض فن عووب .ردشلدا فداصت هق وح قرەلوا

 وب :نوزوا هلوط نورفلا ناسا وپ ز ون عج هل | اذ ندنسهلبتق هدرا . سا
 1 هدنسهراج ملاقا كنا بوسام هنسهایصف

 , ردكجوب رب مان ادمغم



۳ 

 ۳/۹ کارم ضم ننهسدذآ وقف وب 13 ۱

oنیسیشل وق ) . ردیولق هبش ر ترابع ند  

 (یداش نق ) 0 حانلادمفم . سا و 3

 نادر شح لغسر شش یعل غسرلایس

 درو هداقسعآ هکر دكح ول و

 تکی 5 وا و ةط هدار دا نات کوا

 اا تنه وضع دام نلیدا رابع لای

 :وشد وخاب ندننخس هل | ءالادل و همورب اا ۲

AzH' 110 CHAO۳۰1۳۸0 —  
 قانۇ هرد 7 نانا كب هرو نم ا ۰

 هرذر هن رپ بواب راقم

 كتينكويا
 IEE , هدنسهتن وق لتساقو ۱

 . رد !لکشتندنسلدا هعاقآ وص

 ه دحتسم کام رک 3 هداش سا بس

 هدنسیقرش رطق ك

 یس روش رد نا هدن رزوآ لاح كنمینیکو لا هک کر

9 

 [0۳1۱۰ 01۷ ۸2 ] یکرت ت |

 ةدامنلیدا رع ن تب ویشا نالوا ترابع ۳

 هللا ءالا دلو« رول ضماح كنه وس

 ُ قره را یرل ردج لس هم ۹ ندننخسل هدنرآ رم

Eدودعم نک یلساسا ( ان )8  

 ک تعیبط نینیک وا الو
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 هود ۰

 تب ند رظن همش 4 وممم

 . ردهاشم هلونف رب لک

 یک هود قره 1 یرلهجاب .

 فصو همورو غلو شش
 لڑا لژپا

 رواد لو لوآ تو یک رو دیک لو لولا .

 یفل هقود راعاو سقاس هداسال ۲ - ادلوپآ ۱ ۱

 ۰ ردنئاک هدنر زوا وهم یا 2 رد لب ۲ هدنلد ۱

 

 هن رش هلا یرڵهق راف بار وح . ردر ر لوب

 کس ۳۸۷ =

 ترار ?e ۰ رس د 2 كح وك هب هدلب حب 2

 .ددییمتالامعا . ردقوچ یرهقرباف ۰ ردیزکم
 ندعم هدن را وح ۰ ردهدایز ند ۱ و CTS یو

 . ردراو یبانم وص

 ی هدیویلوب لاش «هداتسا س اہماب ووپ |
 نالوا یزک س تبالو لخاد هدنغادنس ناقلو وق

 کو نالوا یغایآ رب ترا ی ۰ ردرهش وب

 رلنامروا نانلو هدنراوج دا مشو .ردناک هدنرزوا

 نداروورینالپود یغوبق هنق هنق یخ ندراجشا کد
 ه ويلو هد اق صا یلامش رابمولوتآ

 هدن رلهاتک یرلغاط ذی ۲ اا زو تولسکوت هدنتکلم

 بابا راق هکردیمسا تانموکود غاط ر نالوا لصاح

 ولت اط نادا انت هدنلامش كنل وک اھ ا یرابلآ

 زاد افا سیهاظ ندنفداصت
 مس

 هلا E هده رت ًاعدق تود ول 1 |

 .رلیردنوک هایوروا

 كن هقس ۲ .ردشلوا یلەنت 1 هلت روصو كر هل رب و قعنص

 داد ی دنس انش روڈ هكا كنسه دم وق در دح ز رط

 هل زنا ونع زکلاب .نشعا راو یسهدموق هحراب قرق

 . ك(سنارات)و «ندرلهجرایو .ردشلاق یرلهرقف ضعب

 ندرلهرقف ییدلبا لاعا ندنراف | كنهجرت بیحاص

 ر هذنسه دموق كرعاش اظ هخدنل وا لالدتسا

 ر ذل وک اق ابف یراهدموق ,ردرشتدم ازهتسا یا

 . دچا ثارا تراطش رب هنانیدب

 داللالق

 دک كنامزو

 یرارتا

 ا تروض « یرودک, یاش ,لر

 .ردشمهلا تافوهدنسهنس ۲ ۰

 یتئیهام ۰ یر وهظ تر وص كنه دم وق 4 هدز رط ا

 ردا حاضیاو زا را

 ۰ ىدا شا رتکسه ۱ کا چ رود ول وا

 . رددوپشم هلا ف اع هفتسالق نالوا ندیرلرا

 ایک | یرلرلا ینیداب تاذو ًارظن هننایاور ك(نیلپ)



 و

 ندهنانو كولم ندآتموکح یارحا ی را نارا

 ندنرلخ روم یدالم رصع یجنکیا هکر دیان تیر

 جانهار رزح رحمو هدنسیمومع حران ك ( نتسوژ )

 قواو ردشملوا دارا ( هدنرود "هلحر )

 یموکطع امر . وه نقش ا. تام وا مة ناتا روو

 (۰>۱ داللالبقا) هنر رخآ ك ( سهدینارقوا )

 كند رد دو هد با هدنخم رات ۱۷۲۹ .ردیرغوط

 . یدنا لکد مولعم NEE كسنرب و ردق هک

 هد ,(اجوراتییدمش)) ار اھ رب هدع امز, یهنک, نتشوژ

 لوادت مهارد یواح یرلتروص كردنآ همو تودولونآ
 یرلکس ك (تودولونا ) . یدیا روزای یتکیدتنا
 « بآ بح رتوس مظعا كلم » هجا و : ردنطخوذ

 «ازاتسادالابا ازانادارت ازازایعام» : هاضورحهب رتخو

 2 (تودولونآ) .رددد اموا هنب هکیدنا ییزای یسهرابع
 یب,هقاب تاکوکسم نونل | و شوک»

 هکردراو هدرلدکس مماط ر

 .روسردتا نظ ینکیدلک كلمییا هدنمان تودولوآ

 ندنفالخا در دنکسا هدناتسدنه 4

 ترا نه ۴ 3 رم

 , هدهحرد نود اهد نسحو

 رخّوم اهد نگه

 ردلمتح قلوا

 و .یدیا یرابج انودک ام - رود وا

 .یدیا رواشی هدرصع یجنجوا داللا

 قالطاو ۰ كتسابحا هدنامز کسا هدنرلتهج كينالس
 ترهاظه ككلاع قوجا رب ییدلبا عانقا هلدعو

 تك . یدلیا طبص ی 5 اردناسساق هلش واعمو

 1 ؟ یناج كقلخ .یدتا ارجا ماظمیناق قوچ

 هدنخش رات ( دالیلالبق ) ۲۷۸ ۰ تبان . یدتنا امغی

 و ساقانوغ نوتبات نالوا راک اسودک ام

 كنم زقکیارقدولون۲ .یدکچ «:اخ هغلرابج هن اتبرضع

 هدكانسدنک ار

 هد ې دق 2 راب

 ؟وصندکد روک یغیدلقاب یربد یربد

 وص رانق یدوحو كر هل زوب عین راد نکیا یر.د

 أ . دالشالبق ۲۷ ۰) یدلتا هننازاق

 ۳ 1 وص ردلات راق الصا س رود ولو |

 كلب ريشم ییعع یقوقح هدلب هتس دنک و « شاک ه هننآ

 | ردندنراروصم مدق ناب -- رودولوب |
 ورغوط هر را 4۰۵ هادالبم . ردشمغ وطهدهننآ

 اور  (نلب) ندنرلخروم نبتال .یدیا رولچآ
 هرظنم تسسجهلما هکلوک هربواصت ۰ هلاکشا [رظن

 :عا ص و ۰ سشعآ هجرت بحاص نرو یراقو

 دناشلک لوا هنس چاقرب ندی وی مار روهشم

1 

۱ 
1 
1 

 ردندندنسارعش نانو عدق س رود ول و 1

 ..یدا شم وط هدنسهصقتسب راق هدنسهطا و

 درد داللالبق . یدا هدنزرط هنیطا یرعش

 اراپ ید . یدا تابحر هدنسیا فصن كرصع

 .bb شعا ریدقت نایاشو لوبقم كب هکردداو یرثا

 . ردشمالاق هد زعامز یر, چیه

 [9دهنسالف . ردندنن وس دا ۱ رود ول و ۱

 لوا هنس ٩ ۰ نددالم ۾ یدا یذلت ا

 .رددوجوم ناالا EE 2 اقر .یدا ش

 نالوا عماج نح راب كرانامروق كربلا هدنګا هو

 و ردمبنم رب مهم تباغ نوجا ریطاسا لع یا

 1 2۰ . ردندنسابطا مدقنابو بس رود ولو ۱

 ٤ا عدق هلاسر رب هدنقح رخ هس ا کلم

 ماكا نوجا تح رو دول وآ هدهلاسرو .ردفورعم

 :سهعطق(یسلاوح یلوطسقییدمش) نو هرزواقاوا

 EVET <« هروا » هدنسهطا زاها 4 سرپساف

 9۳ .ر زج سوت رپهبهصالابو «هیک ارب ربا «لساول
 ر هجرت بحاصسونلاح . رودا هصو یرلبارش

 ۳ راق هنموق وص یب هنغدل كرلناوح یلهز الق

 رال كرودولونآ ید نیلپ .رداناس سهزداب کیا

 ردنا سابقا رلبث قوچ



 ر
 یقل ه وتعم «روعشیل هنسیدنک نوجا كلو

 شا نا آ رارق و ندکدلبا نا ا ۰
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 مات هدنرلرتا یکی ور تعنص یغیدلوا لباق راکتع اه ر

 وځ 1 هلن | قد رط 4 هحنیمرتتسوک لج ر

 هوتعم هجر بض اص . رولو لاک هل | یہ تاناو

 یحاص اهدرب ندا زیب قد رز ی او کو

 ۰ رد رک هسلوا

 رودولاونآ یی همشرب نیم یاهو دد رودولوآ

 نددالم , ردندنسابداو اطخ نانو .ردر وشم هد

 ر روپشم هدامور

 دوطاربعا امور .یدا شلا

 . یدا یذط ك هجرت یحاص ( واتقوا ) ندنرا

 . یدا شا زع هدناشقانم یاسقا هجرت بحاص

 . یدا تابحر مدقم هنس ۲
۱ ۳۹ ۶ 

 سس ات هس دا هسر ده

 .ردرامعمر روشمك بس يشهد رودو وا

 e دلو هدقشمد مدقم هنس ۰ نددالبم خراب

 . ردشمهلا تافو یرغوط هنر را هنس ۵

 . ىدا شلوا یرامعمرس ك ( هنایارت ) روطارعا

 : ردرلن وش یرا ۲ هحلشاپ

 یلوتس نایارت هدنادیمو ) یادم نایارت هدامور

 هناختک کیا « ماکحا ناود ر « یشاط لکید او

 (یدا شلوا سيس اتو بصن لام لا ك (نایار)
 و ىلا نوقن ۲ « یرلرفظ قاط نوقتا ۰ ناوه
 کیر وکر ےسج تیاغ هدنرزوایرهن هنوط یس روک

 هدا اتم نرذآ روطارعءا وه ندنم وه را رابراپ

 ر ندکدک هفلروطهرعا نرذآ ردشعلوا مده

 كني دعم سونو یحهریدتا ان هدامور ه دي ت

 دنقل رولوکآ یرلنال يیهاتشنا مس ر یدنک تالاب

 و دیاشو شمالو قفاوم یرلذددش یک.دندالا شما

 ازېساكرهد « دارق نسافق هسرتسیا قمقخ نددیعم

 كره ریق كب ندزوس و روطهرعا . یدنا شا
 ماما هللا راتنابح ضعب مده نابلوا للصا یرامعم

 . ردشهر دتا مادعا كر هر دتا

 ےس ۳ سم ۳

 شغاباستنا هنهذم روکیا بس رودواو ۱

 یراب ادلرک «یاعهجرت كرك طقف .یدا فوسلفر

 ینا د اشبهدرصع ین اهو نامزه قح < ردلکد مولعم

 یث رب زمکیدلس هدنفح فوسلف و . ردن وج هل

 ندناصا یسهفسلف روکا دق هدوا هدهسا راو

 .ردیسالوا دنشر شعآ نیه هدکلاسمو و یباعلو

 کنوج . یدا شلرو یقا یراح هجغا هتساذدنک

 ردا میلعت هدهجغب رب یسهفسلف روکیا نالوا عکاس

 هدنسهاس تشح ینیدوا ریاخ هبلع اف « یدیا

 ندنلاځر یحاص زوسو ذفان كنهعابو هدهدرولو ۲

 یرتاردق زو ترد كنهجرت بحاص . ىدا شلوا
 شعا را و

 . ردشمق هنسه

 شماغآ تمرح هنر چیه نامز طقف

 .احر یسهل وا هنم زا كني رص س سولو |

 ردك

 ردندب دىم الت ها دمعم یاىحص

 , رلیدا تحم ندنا هدنوراوح لاعفا
 یدومر لب ردنکسا ۰

 سنا . زدشعا رصنن هدنشراب هع كدام .یدا

 وصخ تیوسبع رشن هدنرلهداب تنروقو غولسانا ینعی
 ندنو راوحهلا یظعاومو یعاسم نالوا مقاو د

 . یدیا شعازق ترهش ردق (ریپ نسو لو نس)

 ك ولم ندما تم وکح هد رتخم دق بس نافولویا

 .ردراوىسەكسر ردت تاغ ودا كبر ندهنایو

 هدندنسیلاو نارا رب مدق هدنمان نافولوآ « نرآ

 ارحا هدنملع راس روا هدننامز کلا هکردا تخم

 . ردشلوا لوتقم هد رار زرنوخ تیاغ نلیدا

 .ردفوسلفر ند (نوقاور) -- نافولو |

 -اشاب هدهردنکسا نامز قوح شغوط هدهبک اطن"۲

 «یدنایذل یدن :ک  (نوسرا) بوس ود نیم

 .لبق نوسیزآ هروک هتنايب كرلنازای مجارت هیلع "ان
 ًآرظن هنسملو تایحرب هدنرادتنا رصع یجنجوا دالا
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 .ریاشالک ۱ یتیدلوا ندن رلمدا نامز وا هد كن هجرت تحاص

 . ردز | كى تالوقنم نالوا دراوهزب هدنقح نافولوآ

 ردز 1 اهد تامولعم یرلکدر و هدنقح هجرت یاصو

 شمزایرثارب هدنمان نوسبرا هکزرویلسیوش زکلاب
 ی رلکدتا

 دق ی ( نوسیزا ) نوا ینیداریآ زار یدحو
 5 ردشمهلب | 3

 مازتلا هدقالخا كنوبقاو هنداتسا هدنوو

 ۰ رد رانو واط 5 . ىلەكقاس و ناف وا ون

 یرادمکح هروس ییغوط هن رلګ رات ۲۷ ۰

 . ید

 دالیلالب

 ییبط ك(سوكويت1) كوي
 هدننروص از وج كى وته ض عب .سا ا

 یرلکدر و هنکوک ج نالوا عقاو نو

 E ندنولولآ یهدرطاسا : ردمات

 نرم لا کراس اس رک سا ی و
 0 نواب

 « كرش « كراپ < كناض « ىر
 ٠ ىلا كناعاض راسو كيظ ۰ كتقنوم

eنولولآ  t5مع دق «هدننال وقنم رص کا  

 . رلیدا فداصت هدنرطاشا نایو

 دلش فلت ساوا "شم ن ون رد

 ین اکو رو یرلیدنکی  رلداقتعا «ین ران دهرالن اوت

 لغوا كحو ترضح نولوآ هحرلب رص م ندنا اعدا

 م

 نوما كنو .شعا لزوك هداعلا قراخ ی (نولونآ)
 نولوآ EE یا كا هلش رط هبشتهسمش

 هکش عا لمکم ردق وا هداقاخ یک یغیدلوا هاتیح قل

 .شلواوانداسب ردن یناعانضون وتفل وا كليا هرلرل رصم

 اس یسهدلب هور كرهشارب

 هنن ریط اسا ناو

 1 ریلی دا كع سلر, ر یدسفح تك ماح

 هللا نوتبن نولوآ
 هداروت 6 فر و ی سولهد و قدا

 . شنرداب دبعم ر دوخاب < دوس

 نونف هراس اب ود مد «یک ینیداوا هر ل رص م فسا

 هرلن ۱ و « شم ر و نولوآ یرلسرد كابارتاد هناعانضو

 قتسوم هرلبلت ابو ۰ ردشمر , دی اظ ین دنا وف كت دم

 كمارجا .یدیاردیا رلتحیصت «یدا ریت ه رکو ا راریبدن

 dls دنک ندا نقلت یرلسرد قالخا هلا

 ررورلیآر نانل هح هاتقف وم تقوره قیبطت هرلنکه کا

۱۳ ۱ Saas 
 رخ لوا ندهلوا فوسخو فوسک ینمی یننج هایت وط

 2(نولوتا) هقلخ ابقو لهاج یتقو وا . یدبا ررو .

  EEEرا ۳۳۳ «یتفیدالوا مدار یداع ۳

 ر هدایز اهد نوجا كعا داقتعا یتغیدناو تردقر

 نولونآ . یدلوا هلبوا هتشیاو یدا قوب موزا هتبش .
 كوس اهد تارا[ كرهدا هدافتسا ندداقتعاو كقلخ

 نولوآ . یدالشاب کما هرادا هللا توقو مکح

 ا. تاور هداس و ناه ناه یتالوقنم رص ۰ یهدنقح

 طرب و هسا یتهاخم كراو ؛ ریلی هلدنا هصالخ

 شمەلسوس هلا رلهاکح ندنعو هقراخ یاور ‹

 هل ارل ةا رخ بح «شمالز دلاب هلن رله اسفا س رغ بیرغ

 .ردشعایع وض ومر یللایخ نیکن زهنبریطاسا ش«هاسب
iz كلبا هدنرزوا نولوآ هدنررطاسا ناتو 

 نانو . ردراد هندلوم « هثشنم « هنلصا كيلا و |

 یللصا كن دوبعم نولوآ نالوا لام هننریطاسا < ۱

 .رب رتکن دقرش یو یقاطر .ردفلتخم ءارا هدنقح ۲

 ا ا یرب ندمدق كبهلاو تقيقحو
 شعوا ذاا دوبعم هدرئازج نالوا, راوج هرارو

 كننیا شتسر هنهلا نولوآ هدرلخروم ضمب .یدبا
 او ایوک ]ردا اعدا یتفیداوا یاب سار الیصا
 ۳ ۶۱ غ دداا هدانا ود الول تدابع
 هناتسنان و نوش نده رکص هما یتهطسا ورلب رقد ند ەتو

 ۳ توت للام ۰ سشمهلا ممعتو تارس

 « رد ییوح یر هع اط نولوآ هاد اقر كنامدق هدهدامرب

 هرزوا قلوا ینو یرکید « یرد یر هد زعامز

 ۰ ردهدکلدا لوبق شالوا دوخوم كنولونآ یی

 2 قبرا هنر رب نولوتا کی اون ایرثک ۱ هن «طقف

 . ریلیدیا حم هنر رپ یراهناشفا



 س ۸ =

 هدایزكا هدیابون هنن هجناک هن دلوت تروص كنولوآ

 نانو نولوآ ًارظن هب هبفاررخ تاباور نالوا لوادتم

 نانو تت افا خو ربطاسا چر (شقز):هدنرظاساامورو ۲
 با كرلناسنا ۰ كرلها نوتبو « مظعا هلا هدهيمورو

 ندنجاودزا هلا ( نوتهل) ك( رتسؤژ ) نلیدیا دع وا

 : شعا نئطوا نلصاخ

 . شما دلوت هدننسهدلب سولهد

 یغیدلوا نشعزا, اجتآا كالا

 نانو ۰ نولوآ
 یدوبعمشنوک" هدانز كا هدننام یرلدویعم یرطاسا

 .ردیلاذمیم ك كن ریطاسا نانو .ردش اط قرهلوا

 ۳۹0 ۰ هدهدتناور رز . ردندنناکراو نابعا كرلهلا

 یسهریشمه ۱ سوتنیک هدنسهطا سولهد

 لصا نع . ردرلشمغوط قرهلوا زیکیا هللا سیمهترآ

 یدوبعءایض .یدیا لکدیدوبعمنوکو شن وک نولونآ
 ندنغلن دنا تل وک «ندنسایض تری «یدبا شم اط

 لعادل هسیاراو ابضو رو ردقه هدلاع ادعام

 .یداروشدا داقتعا یدوعم اضقلطم هرزوا قلوا

 ص وص هنس اض نوکو شن وک هچراتناب و کسالوا اهد

 هدهسیا شخاط دوبعمر رکید هدنمان سوله قرەلوا

 ابض نولولآ زیکلاپ بولیریدنیراق یسکی او هرخالاب
 هحنس انعم تغل یمسا نولوآ .ردشلدبا رابتعا یدوبعم

 راد ایض ءر ونم هلکود ربنب د یخ دس ويک س وب هفاکوب رد مهم

 نولوآ .ریاک هدهنسانعم افصمو كاپ سود هف . ردکع د

 نشد كرو د هللا بش نوجا یغیدلوا اض دونم

 ضیا نوار: نکن ید كاف
 داخلا صوصخم مو اک آی خد ینوک ثایا یک ییدادیا

 یابسآ اینواولآ نیشبق هجرلنالوا دقتعماکوب .ردشلدا

 EE ایک نالوا تش یاض قر تارا را

 كران باش, هدنجحما یعاد یایض هدبطق یاروام دوخایو

 هلساضیدش كشبق هلتدوع هدرا كليا .ردک هاب

 نولونآ هکردیورم هدریطاسا . شعارلیا دونانو وح

 نالوا یظفاحم كنسهنیکم فلد هلیمامس زمئوط راغوط

 هدهروک هنانعهر . ردشهرودلوا یردژا مات نوت

 یزمررب راہب ندیا بیقمن ییاتشیسوم نولوآ ایوک
 نوجایتیدناوا ذاخنا یدوبعم شنوک نواونآ .سعا
 -زوا سا ومو لوصف قرهلوا اجا یربسواضقكشن وکه کرد

 ایوهدرام كابا« شمل ربو رلمسا هنولونآ ا رظن هنآ ریث ا یکه دنر

 اثم . ردشغلوا صیصخ رلدبع «رلن وک هنر ونک ن زای

 هک یدبع یتفلدک ارک وص ند یس ر راهو لل ؛یواس

 .یدناردا راعشا ی امز تیاباقهنن افسوریس هل رو م كىشىيق

 (هنولونا یتعی) هنیدوبع» راپ كليا كلذك بولوا رامدیعرب
 یرلمخ هدیدبعنل هژ رات ندا بیقعت ین ۲ .یدا صصخم

 سوتسغا ,یدادناع ه(نولونا )هلیتفص یدوبعز اینریتب

 ینیدنل و شف ابو كن وک «ندا ماود ردق هننآ

 یی هفیص دوبعم هدهنراساو هدهننا هدنف رظ تدم

 كنهلازاب هلتفصوا هنب ,یداریلیریو رلنابرق ه(نولونآ)

 یسپ هاب هدنکیددک راہب كوص نالوا مسوم ییهدیک
 كوص نوکوا هکیدیا ریلی اذا ص وصخ مول رب هدنمسا

 ےدقت هن ولولا قرهلوا ناب رقیرانشیت هدنفرت ن دن رل هو یم راهم

 نیا منم یرا رح تدش «ند اه ا یاب وح .یدیا رار دیا

 روناوا دع یسماح هدكراراحو كنيشاوم نولوآ

 9۲۰ ): تانک مدار وا تارا را فا راک نیا

 كولو 4 ىدا رونلوآ هن اعتسا و هاغتسا ند(نول

 د | كنشادرق یو هدشعا راو ییشاوم یروسر

 ه قتسوم تا ۲ نلند كنجایو دوع ینیدلوا شا

 هس ۾ ردشل ۲ ىلا و م کا ووو اکوا لباقم

 ك( سوت همدا و نودهم وعال ) نولوآ هر وک هرطاسا

 كرلنابوج هک : شّعا هظفام هدى رشا وم

 لژوک 9ر( فش )نوجا داوا یدوعم

 نالوا یشاوم دوبعم هنو كسي ور وق كب ( هنفاد

 رونلوا دع قشاع كلهن هریک یسهدلاو كسول هتسي رآ

 یسهریشمه هللا نولولآ هد هر وک هریطاسا رکید .یدا

 تاناوبح بولوا یسماح كن هفیعص تاناوبح ماطر

 كدر وق نالوا نرد دكرلیروس هصاخاب و كتهشحو

 *یماح یخد 2 لناسنا نوا وآ ۲ یدا یمصعحو ودع

 ۲۵ ب ل



 ےس 7 س
 یعیدنا وا دانا 7

 یسماح كرادن اةلدو رونلوا توعد هددرلن وکو د

 e یرلح اص هءفدكلب ا ك رل رلن اقبل دندنه دنل وا

 ا ویا .یدا روناوا رذن هنولولا رلچاصوب

Eشخ تراهم « یمه « تعرس « تردقو توق  

 سم یھ ( ہدنرلرپ میلعت ) هدرلزانمیج نوجما ییدتیا

 مارتحا هدهنیشالتک + رار هلا دوو ناسد لقاره و

 نوجا یغیدلوا ىلا هراح نولوئآ . یدیا روللوا

 رلردیا لیجبت ید هلتفص و یتسیدنک رلیهتراپسا
 هلتتسانم وو . یدا

 صیصخت هنولونآ

 هدیدع یورد هن ون ا

 ها ناجا قوجر . یدا شلدا

 كرالو « كرلهداح « كرلقاقوس هدهنن | ص وصخاب

 كره رو قفص (س ويک هت ) هلتیحوت قرهنل وا دع یظف اح

 یرویس یثاب هنل ادم هاتسانم وو « هنسوق كراهناخ

 هنکیدنک كریخ ږکن و هکیدیا رلیدبا زکر نوتس ررب
 - هدروق رلن وتسو .یدیا رونا وا مکح هکر دک كره

 رونلوا نی زت هل راکج ج نیسم ءال رللاد هنفد ءهلارلال

 هاتغصو بولوا ریهرو یاح هدزک د هدهرق . یدا

 ریس یرلقلاب ( سنو ) نفقدو ریل 1

 یمالع كرار نالوا لباق هتنافس

 ص وصخایو هدرلرلکسا هدرلن ایا نولوآ نوجا كنو

 كزلةرمعت لم. ىدا« رونلوا لحن هددلن ر وص وا هدهتنا

 یا س وافل ۵

 . یدیا رونلوا دج

 هلیتشح یغیدلوا رش منا د .یدا رونل وا دع یرهر

 ص وصخا لعو س وق AE ) هتسدنک

 4 راح مس وم نولوآ 1 یدا ردنا ےدراب درا هت

 ریلس هدیا دلو یهراس ضا سا نوجا یغیدلوا ید وعم

 هلا قوا ا ۳ مسا رآ
 9 ی

 ۰ یدا را هدا فالاتا ناه هسا

 FEE ہہ د رہ و

 تن واعم | ده مم

 لغوا 2 ۹9 Ez د وعم ندنع دنآ و نخ o3 روم

 رولوا م رتحا رهظم هد پالو ( سوم هات -آ

 ینیدردروق ندرلق اتف رب اسؤ نده راس ضاما .یدا
 نولونآ . یدارو هنا وا سوت نره رش هنف رش كولو نوجا

 هده ونعم ت اح .یدآ یفاد یا زر چڪ وم ا وه و یمنامل مش

 رلت و وا ON ا کوک ناو

 نولولآ یهدایسآ .یدیا ریلسای ماریاب «روناوا بیئرت

 ةرلوا لماش هدهئاقالخاو تایونعف ینهدام فاصوا
 ثلادعو قوتح یاظتنا «یسر هقالخاو هب ونعم تفاص

 ینارشا هاتفص و هتشیا , یدا رونلوا دع یوویع»

 یرلساتو ندا هبرام هدنهاکشب اوورتو « ردنا منو

 بلط هثسیدنک . یدبا روئاوا دعا ملا هاتف

 وفع یرلهانک یخد رانا تمجارم نوجا هام

 | نلیدبا ریهطت هدهاسو .یدبا كلام هنت وق كم ا ریهطت و

 رولوا لام هنکلع و هنبهذم هن مرحو هانک بحاص

 ۱ ندکدردلوا یردژا نالوا یظناحم ینلد نولونآ .یدا

 ۱ قلقاشواهس ون همدا هتسیدب هللا كرت تكلم دک هل

 ۰ شلک هب قلد هنن بودنا ریهطت ینیدنک هدعبو نکا

 لب اقم اکو یرهریدلاق لتق لدن هلتق نولوآ هیلع ءاش

 یسهلتسم ترافکو هوت و . شعوق ینرافکو هوت

 . شا مدراب هو یدش یهدنقالخا كرللناتو

  ساوا كرتسؤژ یرد ge رون دوبعم نولوآ

 ولو ۰ یدنا یاس هدرومأم هيبت یسبماونو
 ۱۵ ک ندا خشم قابا زك یرادقم كن رل هنهکم

 ۱ یمیم لا داو یاد طقف . یدا قوجهدنانانوت
 , العاو هبرت یرعب ناهذا یسیقیسوم كنولوتآ

 شلریو هرلیر ناشد ( زوم ) تاینغت .

 دع یدوبعم رعشو یتغت هن نولوآ هفامعم هدهسیا

 ۰ یدا

 شعا ردنا

 . هدیاب ( ستهکازوم) هنسیدنک هاتفصو ندنغ دنا وا

 ۱ یک ینیدناو هدنابسانم هلبا رلزوم . یدیا نیرو
  هتنایح كناسنا .یدبا راو یطباورهدهلب رلیرب تحالم
 نوجا یغیدلوا قتسانءهو طانترا ردقو هتعط و

 . .یدا راو یعقوم منیفژو كوس رب هجرلنانو كولو

 نولوآ .یدی| ریناط ینولوآ هسیا راو لنایو هدهرت

 RRP هطا سول هدیزکر ص لشابكا تازه دم

 نانو نمهزکدهداروا .یدنا شم وط هدار و تا

e Eه رکر هد هنس شبیه هنمان نواونآ هدد عمر  

 ینهاکر ر وہ شد تباغ هداکبل یروپدم لا ندر دعم



 ینولوآ رللامور . ىدا یدبعم ( اراناپ ) نالوا |
 هدننامز س هذکرات نالوا یرللارق كوم لا زی

 ندننهاک یاد هعف د ثالب رلل امور نامزوا ید راشه ۱

 تعجار هباروا نوجا بلط یتفشک كناصوصخ شیپ _
 هن رزوا رلباتک نالا ندندبعم یاد. یک را

 = ت

 ی 4

 س /

TLE 

 سر یک

 نولرتآ

 (هدهنارولف) . . (هدامور)

SERAN 

O KL 

 ییاقرا نولونآ تیدو رفامیهنولوتآ
 (هدنسهز وهروول) (ەهدللوا)

 تەراتىك نولو

 (هدلونان)
 ندنرلرصق امور .رلیدتا ثادحا یرلنو وا نولوآ
 مفا كردادع یسک كولو ےس تاک س کوا

 هنساربص رادوبعم كوس كا ینولولآ بق اعتم سهبالغ

 یدنبا نییزتو مسوت یدبعم نولولآ یکساو ید وق
 نواوآ .یددلبا تفقو ها روا ییسقرب كم انغ ینیدلا و 3

= ۳۸۷ = 

 هک دلوا ماش ردقوا هدیدنع رالامور یهذم نولو

 اشنا دعمر هنما نولونآ رلیلامور هد٤ ۳۱ دالیملالبق
 ا رحا صف هب ول و ترافک هددیعمو . ردنا

 کا رللامور ۲ داللالق . یدا رل دنا

 هل | یس هبص وت كانهاکرب هنس ر زوا ییالکشم یرله رام نو

 نوتقودوسنولوا تژاسومنولو ۲

 (هدناقساوهدامور) (هدناقساوهدامور)

 نونیعنولوا
 (هدل وب اقهدامو ر)

 نولوتآ
 (هدهسنارولف)

 یسهناخیدنکو یدتنآثادحا راشب رابیر وی رحم هنمات

 .یدرداب هدیدیعم نولوتا ر هد (نیئالاب ) هدن رق

 ا وان نوع تاب
 نوجا كمهلا زارا یدوبعمو هدرلنامز کمال تیک

 رونوزوک یغد هدزومر و لیلام نلیدا داخ



= ۴۸ = 

 هکردقوأ هلا هرانک یمیاش كا نالامو زومرو
 . ریلشالک | یغیدلوا ید وعم دص و ۷ ی رکن و

 ۰ ۱ رس ۰ ۰ ۰ ها ۰ ست

 نولوا .ردهفدتأن سدقمن ال وا صصخ هو وا وب

 هد رض او کمد تولوا هدنسه روا ل ر هنفد یدعم

 امرخو
 ۱ تو 2 2

 هراسو نالس « هغراو <« وغ وق « یل اں

 ندرلناوح . یدا ندن رللاد ندب رللاد هتفد

 سل ول « تروق

 بلوا نولوآ . یدا ندنزومر تان واونآ كا

 هرزوا بااتقص و هدنناسم یرلد وعم قلوا :

۳ 1 
 «قالببح نی ۳ یی ات شع وا ر وصد

 E .یدبآ .شغ

 و ا( 1 نولو ( ۶ خي وم

 یاوداو تالا قیسوم هدنلا 3 نولونآ ا )دل ز دع و

 ایا

 جنک ر ردقوأ ینولوتآ

 .یدا سوک لتوق اھدء rar اهد «رلعرتس وک 5

 نيران اهدءمنک اهدهسیا هدنرودیجنکیا كفلشا رتلکیه

 نولوتآ یهدهننارولف . ردشعلوا ليث فطل اهد

 نولوتآ ) یهدامور (سنارولف ود ونیلونآ) هلیلکیه
 تیزر یی گهر ی

 زا ربا هدهدتته هک ناو را تاب 3 هلا

 ءشغلوا هطاحا هلا رلح اص لزوک شلریوق ی ۶ ره

E. مست ۳۹ ۰ و 

 نولوا ) . ملیر را تب ونو ط اشن هدنسهمج

 ۰ رتتوک هلا 6 E رم ینولوآ ( ردەولىود

 هد ۱6۵ ۰ ردهدنسهز وم ناقساو هدامور لکهو

 هردلز وک هداعلاقوف هکر دشغلوب هدنسهبا ۳ موب

 یلکیه ن ول ولولا + وط كحوکرب هدهساب هد ۱

 تحم تاتو خو تن وق هدغر وسرت هکردشفلو
3 
 رسا

 ؛نالسرا ییرابیرلناشن هحیلشاب كولوا . ردهدنکلع

 « سورخ «ینوق وغوق هلانا وبح لغ ر لانراق یسیراب

 . ردامرخو هتفد ءاپس «كنحابو دوع ءیعراق هللا یاب

 ِ ين
 هما یا زا ح اسواوپ

 دال اب وروآ هلحاس نالوا لاک ه دن ی

 یثید لف كي هسنا رف

 | مق ESAS ىلحاس

IEEدوای  

 ۳ تناۋب اوورت

 یسیب زج ےق هکردمان کیدربو
 قول كنهرلکنا یظع

 یسفقح ےسا كربون ود مام لحاس

TTارظن هتاور كس  

 یرلدوجوو « لزوک كب راج ز نایاشاب هدلحاسو
 ههدامس ) نولونآ « ةيانک ندنفردلوا بسانتم كم
 هب روک ذم تکلم امار همانا نسح ك ( تعجارص

 اهد ندرلیجنز رکید یسل اهآ .شلربو یا هبنولوتآ
 ۰ رلردنا تراجم یناكب هدو لحاس : راق

 ر ندننحالم یامدق

 هدهعدق یانارنچ -- اتولوآ دوخاب اسول ونآ

 نولوئآ یهدریطاسا یسهاج هکردمان نلیرب و هدالبرثک |
 ۳۹ ا

 اا ا د ق

 رهش ردق زونوا هدنمان ا ولو ه ردن

 الوا . ردراو هراب و

 رب هدایریلیا « ( تمجارم هرلهدام و ) سی رایک

 تنروق «لئاک هدنرزوا یصنم كنباچ سوال هک هدلب

 م دق هدن رلف رط هدکوف

 رهشر رومعم تیاغ بول وا یسهرمعتسم كريسروقو
 و كب همیاقو نالوا دیاع هتخم راب

 ندشایدع هرلل ایران . یدتا هاخادمو اا

 .یدا اأ هرالامود نوجما تناص یدنک

 رخ كرصق نکیا هراصحم هدارو سویواتقوا کز

 كريک قیرط قید اینانغآ هدابو . یدلآ یتافو
 کد اف تجار هنسهدام اانغا) یدا هدنشابرب

 ( تعحاص هب هدامو ) ردانل و یاب كنهروک ذم هاب

 قرش كل وک كل وب
 كنلح زورهنا نعي سوت ۲ )از یدنا ناک هدنتهح

 ناتو . ىدا

 هک ىسەداب هسودغام ِ اب

 < امار ۶ یهفلب هنودکلاق نالوا ناک هدننماد
 ایربمازع هکیسهدلب هکارت هدنرزوا لحاس زکدهرق

 كيهابم بولوا نئاک هدنونج كن ( یرویسیم )
 .یدا هدلبر توق یذو ECE .یدنا یف ی

 ًارخؤم . رلیدتا بصنو لقن هلوتیاق راباامو : ینو
 یدلآ یان (یلوب هزبس) سیاو قزوس هروکذم ةداب

lkرب هدنرزوا لحاس لاش هدنسهر زج دک  

 ۱ هدالحس ی TEE ك( نج ود ) ف وسلف هک لب

: 
 ١

 1 هکیدبا راو س ول وق هدر هلا ی دعم نولولا ر هدارو

۱ 
۱ 
0 



 « یدیا ناک هدنرزوا یلحاس لاش كنەطا هکهدابرپ |
 «هدنت الو راکدتوادخ ی ییعب ەدە زىم هدایسا

 ادیار 4

 . یدبا ی

 هکی س هدلب كیا هریک

9 ۲ 

 كاوکر و هدنرزوا ییاح ( سونارطا ) سوگ

 هد ءامز ۰ دوخ رو متر هک هدب رب هدنجمآ

 موقال هده راق 6 ) تخ ام هب هدامو ( دنو لونا

 r ا هد دیس هد رق لبح

Eهک اب ییدالبا  jولوا ییدقس] یدا ر ومش» جم  

 كنسهریاد سی اتینولوآ هکهداب رب هده روث «(ولرو

 : هداش رفا رد وداع یقوم

 .یدا یرب ندهسخ دالب هدبرغم

 E SKE e E 0 هداق رفا

 # ۰ رسم مگ 8 ۰ ۰

 قرش كتییبسا . ردهعلقر و تراب ردن ر هدنرزوا
 ۰ ردنا هدنف رط

 ت

 یسیکیآ .یدلوا یفح وح ترا ترد .یدا یسهحوز

 کیا قداص كب هنر لا۲ یجنکیا هللا نمۋا

 تم هدابز كى هن رلهدلا و ۰ ردفو رعم هلغا وا زدا7

 اتکا هر ر هددسکس زا ۰ یدیآ راو یرلطاتراو

 ب رلیدرب دنا 0

 یابسا هد رک یابفا رغج نو ارتسا -ناسولوا

 ءردلوکر ا لاک هدنن رک (یغاط شدت ؟) یلوا هدا رغص

 ههدامو ) قحهلوا لوک دب و .رود ردقوچ ینلاب

 هعون کیا ندنسنج هت راغ ا
 8 را
 نلیدا عضو هرزوآ قلوا ص و سا حر 4

 یراه زا ¢ لشي اد 1 لب اقتم قا روا ۰ ردمان رب

 . ردیواح یراحذا نالوا یناهتاایو یطبا

 REE ندنک ولم نا

CYSفورعم هللا یتقاع نالوا حج  

 ندنفرط یسهلمرا كنرب ندنر اک | نارا :ردشاوآ

fیدا . 

— ۳۸۹ — 
 ردشلر دموک" رد یر د

 نالوا لیصا دل |

 1 ید شفلو هدهعورشهرغ تایسانم
 وی

 ولو |
 . یدنا,ندنسناتطا دنواق له

 نیداقو سدیواوا
 هافدیآ هن ام سواد كغل هتسخرب

 هردفوسافر ندنوقاور 7 ن ۳

 ا وص كنب رم :

 . ردشمدلا راما هدنناپ كنو یرانامز

 کات امر سوی راببطر وطارتعا و لس واو |

 فاحا کا مهم لا ندنرالا . یدبا یا
 رد یا

 (ووتاج) قد وا وا -روصم رظانمو مراب ۰

 هد۱ 1۵6 «شموط هد ۱۵۸ ٤ هدوناساب .ردندیرل

 كن وت اساباتسی اهاحهلا ومالروح یرلهحمع .ردشلوا

 دک اج

 . ریلی روک

 هدنولاساب رود هدامو رو هدوناسا یرلرتا ۰

 یغی داوا ےسقنم كنقلخ ناتسنایو سه لو ا

 لول وه ف زرد دلاسا نایططت دین کوا نوا

 لیکشتكطبسوا اضقو كلانا ۰ ردیمسا كناضقر

 همش رب  هدنکلب ذاتاو سیسأت هدننامز
13 a وز دا« » یر E 

 اوا

 ر ین 1 9 ) سا

 a 7 ر 5 تحت ۾ ۳ 5 هتل 92 و ۲ ۰

 نا 1

 لوا یا

 شغل وا عارتخا هدهردنول ند فرط

 ردش

 4_وفد كلبا و 4

 هو مر 1 . ردشع وقهقیطت عق وم هدرېشول هد ۱ قروه وا

 .Nê یدرا ٹن الشاب هزا اعا هد روا ۱۸ ۲ . خر ۳ هم الا هیاا ار

 یو ۱۹ بم ددشمقیح. هاا زما کز ا

 مظس
۱ 5 

 هرزوا كمهلا كرم [۱] ینیاسد « كعا هراداو

 یقسضتو لوخد كناوه هرورو وو « یواح

 ه والقو نالوا هدنماقم یرلبرضم كلوا [۱]

 . .یرلمسا كاراهحراب لیطتسم ننبد



 ق

 هلا تا 1و الوا

۱۱:۰ 

 . یدنا راو یسهنهم ر منصم كم

 . ردشفلاچ یرلورشپ اروا روپش« ضمب

 یسهمق.سوم تاق طن ك نوقس ولولا ردق هن راب

 ارت, ایک وص ندخح راتو طف .یدا زوو هکدتک

 ندنکیدلک للخ هنصوصخ قعازق هراب 4 رهرب دتاکب د

 هدنل اعا رلن ونغرا Ke یرلورو رايد او یل وقيل ولآ

 . یدلن الا وق

 یا ایچ زا سوینواوپ [
 هر او مو راز هوا هکردرا و

 نالوا ینیل ك ( لفقره ) سوینولوآ س
 هلا یقل نسلفوره هاتفاضا هني داتسا هکر د بیط نی

 هده ردنکسا هدرصع يما دالملالبق ...ردنرعم اط

 . ید رواشپ

 یجنکیا لوا نددالیم هک لوازم س وین ولو س

 ناند نیلوارم . ۍدا راش هدهب کا هدرصع

 ه(نوسارتس) گن لس رم .یدنا بوسنم هنفنص ابطا

E Fp 

 یج ر, دالاالبق هک ( یلهمغرب ) سوینولوا

ê A E RTO 

 رددوح ومومولعم یرلتروصكن لزا یهدنقخ تماحو .

 دال لا لبق هک ( لسیربق)سوین ولولا
 Ed ی ا رلاصفم كطارم درد نفع دل وت هدس رق

 تر احر ہد مصع

 ا را۷ ۰

 .رددوجوم مولا یحرش رب یغیدلوا شمزاب هی رزوا
 و

 بولوا ندنراشارتاکبه نانو -- سوسولو 8

 رهددولب ) دا زاد شم هدب مصع ی رب 4 دالرم

 ناقساو موت و نالوا فورعم هلیمات ( یسهدوک

 هر تا رتلکه نف یسهج رابلاثع رب نانل و ظ وفحهدنسهزوم

 ددو دعم ندهقسع رابا مطب كا

 2 ۰ مس

 مدق, نو 1 لاغر ) سو ووپ |

 هدنرآ وح ردیرب ندننوژشهو ندنویسدنه ااطنا .

 ۲۰۵ داللالف تولوا ندنسلاها یعدق رېش هغ

 مث هدارواو < شما تعنع هه زدنکسا هدنخ رات

 هدهعدق ةنمزا یک كنا وید رک اش كدمیخ را .ردسلآ

 ع وطق ) .یدا یر ندناکراو ءاآ کنهبضایر مولع

 رار ا ر ناک کس هدنقح ( تاطورخم

 اب انک ترد كلا SIL كرا 9 EI رشف

 یرەخ لف مجرتم «ییرع ناسل كنسقاتم و ىلصا

 راو ردشلاق

 ندنفرط (للاه) نالوا یرشابو شقلوا رم هانال

 تامولعم نالسنالبوط هدنت>ب ىلاح هجرت كس و ولوکا

 .داشالک | ندنامولعم و .ردشندا  ردهنسهمدقم كرا

 زدهسل اطب كولم هدعدت و

 ده ردنکسا مک نامر ك(تکروأ ) س ورملطب

 :ا هددروفسقوا هدن رات ۱ ۰

 2 مسن

 رم ۸۵ س ون ولولا هر

 ضعب ندا حو شنل و رار هلادنلقا یسدنهر وپم

 اصی«تایطو رخ ع وامق». ردشلبا سابتقا تامولع«

 طقف.یداشمر دنا ز ق یتاو هنع (مظعا سدهنم) هب هب هچ رت

 ` ى تامولعم نالوا جردنم هدرتاوب هدنقح تابطو رخ

 تاطور خم لوا كا ارز .نمهنلوا دع یاتفتک قدنک

 هاش مدقم هنس ۳۵۰ نددالم ندا لاغتشا هلا

 ندنسیدنک سوینولوتآ هفاممم .رد(هتسیرا) نالوا

 هلا ی ودنومج ییامولعم قلعتم هناطو عع واق مدقم

 شق وج ر دب اعهثحم ون هدندنف رطیدنک كر هىا اقتک |

 ءو رخلا باتک » یرتاون كسول ولولا .

 هج رتب هجم رعهل ما كنوم ام یسابعفیلخ انا ونع«تاط
 یواح یاتک یدب زکلاب نامزوا طقف . ردشقلوا

 را . یدبا شفلوا هجرت بوناوت لوا مق نالوا

 ۶ یدلوا لماش ییاتک زکس هسا هدنسهمدقم

 ِ + كب ره ندننامز نومأم هفلخ .یدیا

 ى سومو! . یدب دیآ .شءامهنا و تاتک یز کس ردق

 Tal kan كسول ولولا هکروند

 . یدناو یلکش ترد ل باک

 هرق نت تبا . یدتبا هجرت یاتک ترد تابا

 9م ی ه والع

 هن - راب ۷۲۰

 محا یسوم نی دما



 هک فا و ی PT اد ا و ا اف اس

Êندنفر ط رکاش ار ی و و ۰ روز  
 یغیدنلوا حص كرەج رول

 ا
 ی

 هد سونولوا نام اک شون واو
 .ردفوسابفر رومشندنلهایهذمروغاثیف .ردفو رعم ۲

 سونتسغژا روطاریعا «هدنرلاد|یزبصع یجنرت دايم |
 هدغوایاوشمهلا دلوت هدن رپ نات هداقودابهدننامز
 نوا .یدیایدالوا هل عرب رتعهو نکتز. زدنشقآ تافو 3

 «شلردنوک هسوس رطندنف رطیردب نکیا هد ناتھ 9

 تغ: لغو بدآ ملع ند (سو«هدینو ) لهکیتف هدارو "
 ر نوتفم هروغاشف زکلاب تاذ و + و تا مع

 هدكکلتسرت نالوا هدقهاشی نهد كوص «لکد فو ساف

 حالصا یاس . یدا یربس كوص « یر كوص

 هلتفص و . یدشیااح قو هفمراتر وق ندمولوا هل |

 نوا ین هند شتسرب كقلخ هدنرم نوت

 ردق رصع ترد وا هدارکوص ندکدلوا . یدا

 . یدلوا لا هاسیدقو تایظعن صوصخ هرلها

 دعمر ه هجر بحاص هدنسهړلب یدنک یرلب مشمش

 یرلرت وصت كرلهلا بسر كن ۲ هدددرلرب هقشاب .رلیداپ

 راهظا رلهزحعم رلهقراخ .یدا رررودنل و هدنساریص

 هنمات هرزوا كما ماحرتسا یتانع كقح ايو كمدلا

 . یدیا رونلوا احتلا هنتعافشو رلیدبا تاحانمو عد

 وار یزازاوش پنو دنا رو
 هصالخ « راردا وحتسج یوا كحوک لا كتتایح

 لوغشم هقضحم یخد ین رک وک لا كن اعفا و لا وقا

 شع.د هن « یک شعا سا رب یوا ایوک « رارولوا
 .یدبا رلریشیلاچهکع رکوا هکمای ینا هسیا شع این «هسیا

 ی آیرلعفادم كوص كنهنوو ردنا دع هلأ ز نشا

 یرصاعم هکای وک . راراتوط لباقم هاسبع ترضح

 شعا بطقرب فلاخمو لب اقم مایع ترضح ینیدنلو

 یللابخ طرف« « یلهغلاسم ردق و ٠ رلردبآ یقلت يک ۱

 a ندک وک ییهجرت بح اص یر ندنراخر وم هفسلق

- ۳۵۷ 
 « ردل شا رب 5و 8 وک ك. اون قیفح یخ را هدنما تابا ور

 س وس ولولا هلص وصخ

 یغیداملوا لصاو

 3 ام ردقە هدق] و
E ۰ 

 تیر چیه ندنرلرتا

 ققیقح هدایت هسا رول و وا كحهاسن وشود

 رلب شالک | یغیدلوا تب وعصو

 زو اس رقت ندسافو هدلاح هجرت و ولولا اد

 نوتفم هحرد كوص هسوس ولو آ | یک 2 ات

 2د ) الوژ ەر واطەربء| نالو تذحنمو

 تارت ن ولف بطخ قرهلوا هدندا 1 ak : کان )یھی

 ااوا شلزاب

 راه نفع | لاکشا هدا ز اهد یی الو ین یمغ

E 

 هدنقح هجرت تحاص هدیس ندنف رط طو 

 خلاص

 سددت نتنکح زاغ انف ندی ا | فوسلف الوا هجرت

 هل | یرلسرد یتزبس كم اعم قا سوسولوا ۰ ید ا

 لیا نهب الو < ی ات هل | یملع لع نھ 2

 اثیفامدعب ویدتا  EETقله وع لاغتما هتسپدنک

 اول كنب رمع ۳ اتعا ندهقیقدو هبلع ياد .یدن وط

 باریغ نچ تاج ییا ت اش رو دناکیسمو یار دق

 كوص هدنص وصخ ماعط .ردنآ بانتحا ًارعطق ندکمما

 هدنتسوآ قات ترس ,یدیارونلو راک زيه ر و فیفعهج رد

 اه ندا دی ناتمام از رورو قایآ نیلا « راتب

 زمیک هسلا هقشاب نذوب

 عده تیتر یار رک تقو هدرلدرعم ا

 OT o اس نا OT ت ندا

 رک هدتحابس مو ناحتماو مر ی

 لذي هارقف هسیاراو یسه ۰

 هتباور
 هدهفسلف

 نوجا كعا قشم یادبمو لصا كنيهذم روغاثف

 ناف« « یدلاق هدلباب هنس ترد « یدتبا رفس هقرش

 ی اهدو هبهبساقفت ندارو < یدشوروک ها

 هلا همها رب «هلبا یلاجریهذم خسانت هدارو رک هدنه

 یاتسناتو « ییالع رصم ۰ یثبح . یدلا تبحاصم

 ربا هر کوا مه هدر ر کی دن «  یدشال وط هد و ایل اتا

 یرلذ-ص بهارو ساپاپ هصاخاب . یدبا ريتهرکوا مه
 یغیدرا و

 : يدا روروک مظعتو تمرح قوچ هدره

 5 یدا ربشبلاح هعاشا یر هن رژ وا



 تب
 هدننب قلخ هدنقح یا رو ندا هطاحا یتافو

 . ردشعآ تمدخ هدسزت ید اقتعا نالوا لوادتم

 «شلواشاغ ندنزو رب هدنامز زب ییدهلرلیا كب یس

 دوا یکیدریت ی رم هل روص هنو هدهرت هک

 ۰ ردشمهم

 هنلاح هجرت نني ر وک مهم تهج تهج ك(س سولو )

 ندنم رات ی ابح كمدا و ی یره زمکیدلس راد

 ینسیدنک هکروسرتسوک هلق رللاصام فا رخت نایالق اص

 قالخا و لدعم ر ید هدایز ندقلوا فوسلف

 یذط دروغاتف هحرک « هدهفسلف . یدا یسهجاوخ

 دادعانالوا یساسا كنسهفسلف روغاثف طقف < یدیآ

 «تاضایرهدن رظن .یدا نم رب وتا ردقوا هنسه رظن

 ؛یداندرلملع نالاق هدهح رد یجنکیآ قیسوم «تثه

 «شفلوا دعهدهج ردلوارلملع و هدنسهفسلف ر وغاشیف کو لاح

 هدنسهفسلف ر وغاثفس ون ولولا .یدبا رلملع شمل اصالعا

 و طقف .یدبا شما لوبق لا یتسازومر «یک ینیدلوا

 اهدهننیب ۲ وداقتعا سد «لکدنوجما حاضیایلاعیزومر

 نوتب . یدرینالا وق نوجما كمريو انعم رب كسکوب
 كناسدیاکدعا تدم نوزوا هدرلدبعم « ییریغو دهج

 به هجیلشاب قیحاصم ییماود هلبا رازاپاپ هدنفرطره
 هدهجرت یحاص یک نوطالفا . یدا بم هدصقم وا

 ره اکو هناسفا یانء هقالخا ی رازایاب نوت كنامز

 قمزو ییسانع» تهول. «یتتحصمقح هدنیلق ناسنا هلا

 4 راقل اف و . یدا روس دا ماما رلکعا داسفا و

 _هنعنعیادتناو كلا كتيمدا نوجما كملس هل ۲ کوا

 نوماكو هتشيا .یدا رویتسیا قمقج ردق هنر

 ها كقرش هکر دنوجا كملر هلو یراهنعنءوآ عب هکرد

 ك(س وبولو ) طةف .ردشهراو ردقهنجما یا وقا کسا

 هماکحاو راکفا نالوا جارو یراج هدننامز یدجک

 هل شاربص یدعا وق کید هتسیا كمن | مضو ندنف رطيدنک لد

 زکلاب . ردلکشمكب كا طسب هدنروصر قو ومو
 ندنف رط هق دلو هاسو و هکدشود تصرف «تفو تۆو

 شفلوا طرض هایتف_ ء١ سیماد ىذیلو « شەنليوس

 هک. هلزوک هسیا رولوا تج هاټاب هنرازوس شه
 ۲۳ ا ورودا دع نطور كن یاندنوت هجر بحاص
 ۱ ییدتباشخ هلاع كترطفو ؛روسناطشادراق یران اسنا

 بیش یرامتشالباب  هدیرلنب یک شادراق یرتعن

  ینیلکتوروصت یهدباب و ك (سوینولوا) . رويدا
 ه رم و لا ردا یر ندنسادتا كنسهفسلف روغاثیف

 ا يت دارتتم«یدلوا شتعا

 یهدنقحیاک-ا تدادعو ییاقییطت ند .یدیالکدیثرب

 قالخا و یدما ترم هروک هیلمع قالا هدیه ظن

 ماتو ددش ه٤ مهو تابح یونعهو یدام هسیا یی

 .یدبا قغ وط هدتیحم رب ی دارفامدا نوت هدنجا تفعر

 .یدبا یروفنم هدایز كم كنا نابرق « کاک ودا

 قحەلبب یراناارق نابمنقوط یررض هناج رب جسه تح

 كهللا هکی دبا روندو . یدا رومهروگ قبال هبیلاعل

 هردییفتس» ندلاعو یغوآ ردقو یحایحا هثیشرب چه

 قیالهمللا . ردهاشرب یشره نلیردن وک ندرهر وک همللا

 ندران چ نالوا ناب E 0  ناآ ها

 بانج هتتشيا . ردرلهالک نایالوا موزل هفیقیح هلس

 [۱ ] ردو تدابعو ےظعت نالوا نایاشو قبال ه ایربک

 یربثآت هدن-هزوح هفسلف فرص ل(سویواونآ)

 نوتنوتنوسل واهدهحردر ز 1ولو طق .ردشلو ز1

 ی هتنکلمهنسفیک نوای له ردنکسا زغالوبق راکنا

 ییسهرتادلقعت و رظن كرهدیا لاخدا رصانعو ل وصا ضەب

 ًارکف هنیریرب تقو وا
 ی رللاع نانو قرش « ىلج کیا نالو یاس

 یرلربخ یرلتاهو یرلناسنا « ردشعا برق هنیرب رب
 نالوا ناب ندزوک و نایالغاب هرکیدکی قرهلوا
 تخاصنسا ثنشت هغمازا لواكلبا یتسهلساس تانعنع

 . ردشلوا هجرت

 كس یعاش مالسا رب یروسو 2 (سوینولوا) ۱]

 ۶ تدابع * ردتدایع راوازس قلا اڑ تا «

 , یدریتکه رطاخ نتي « ردترابع ندصلاخ یدک

 ۰ ردشمهلبا تقی هعمس ول



 هلا یر وهظ كفلن اتش رخ سون واونآ ر

 قرهلواهلجر یتسهبنهذ*یعاسم نوت كل اع یسا ر راد

 ر هک لوا كنيتكم ةغسلف هرذنکشا ندا

 اب هناوا دع سۇم

 قلطم دوح و قم هدالعا هنساف تأ ذوب [ظن هرلد گم

 نانا وادانسا ه(س وینواوا) .

 ه رظنر ر NT نبه دام نو دام 3 دمش هدنس فلت

 قالخاو یداعقتعا دا (سوینول ونآ ) . شا یح :

 .ددضقانتم هللا هرظنر هلو یراتعوتفص ن وا

 .ردشلواتباث ًاربخا ینیدلوا یرتفمكراب وتکموآ 8
 مدق هدایز ندهف-اف تمدخ لصا (سوینواونا)
 یفیدلوا فورصم هنحالصاو لیدعت كنبهذم هش

 شمهلوس هدنفرط شاب كىەلاق

 ۰ و۵ جرشم تم رک هشوب هروک زهر یتهدخو تك. هجر

 بجا اا

 ندنانوا وتایدامینیداوا ثولم ېه هوب سوین ول ونا ارپ
 كساوح «شعا هيفصت هطارظنر یوثعم قرهراترو

 لاکشا «كمهم هسک ندنکو ک ید لطابو ینیدروغ و
 یاهذاو راکفا ربار هللا قمامهردلاق یتطاترا ههد

 هنلوق كنایدا كحهدا روه قرەلوا یراع ندتش

 ۱ 5 رد شهلا دادع

 یند راقا زابرحس ضعب هنسیدنک هروک هتباوررپ
 رالساطتمارک هنا راقل زابهدبعش ایوک .رونلوا فع

 ینایسلطسوینولونآ اک ۲ یرلدا ۇم برع هارو ,شع
 ی راکدید ناسا كرلساب و مدآ و هکر 5 زن

 هکردنوجما كنو .شعاراباب رحس هلا هس رغ لا

 . شد ( یبمسلط ینعی ) ینامس
 هلو مدا رب نانو هدنتعییط سوینولوتا هاب هسلو
 هدکلتسرتب ت هل واهسا وا . هدبآ هظفاح هتیل | ی تنس

 هق شب هاش رط هبرو یرلشیا یاوهو نالوا یراب

 لوفشمهلبا رلیش یکوا نوچلا كمهلبا لیواتهدانعمر
 وا یدانءاو یداقتعا هقالخا + ردو

 شما رلهجنکسا قوچرب اكوا ( نەيىيمۋقد) ىد
 هده ص

5 

A تس 

 هل رلتهج قلزادر هقطانو تلیضف « تامولعم مدآ
 طقف . یدیا ندنرلهدا هداملاقراخ كا كشنامز
 هنت هدنقح یلاحةهجرت لفا رطا یک زمکیدید هدیراقو

 هلیما زونه تامولعم كجا هلیدیا تینما بسک
 هرکوص رصع کیا ك(تارتسواف) .ردلکد دوجوم
 هکر دارا و رلهناسفا ردقوا هدنلاحّهجرت یی لوا شءزای

 قمهراقبح بولو ی کک ینیدلوا ی عققح ندنجمآ كرلن و

 زکلاب ندنرات 1 دال وس هدي راقوت یتخ.دلوا نکم رمغ

 وکم هفت تار ناک

 هکر د شلاق سم

 رد کا یغیدلوا یرات ۲

 هدنقح ( نهسمود ) هلس

 هم ادم 3 تر وا هققلا ی هد رلن و

 یادش كننادیتت س لوس د سوی واوآ

 هد نبتج نع لوقسید هلسس یترودک تنحا مو

 هده ردنکسا هدیدالسمنرق یتکیآ راد نقل دنا بقلت

 كاسل نانو عدق . ردندن وس دا نالوا شماشب

 رکید .ردراو یرثا رب لمکم تیاغ هنیرزوا یوح

 . رو شلار لر .اهد: ربا کود

 ارعش م دق نانو (لسودر) سوی واوبا

 هدنطسا وا ر صع یجنجوا داللالتق بولوا ندننوسداو

 دلوت هدنسهبصق ( سینا رقو ) ككنسهرب زج سودر

 .سعا
 وردا هاتم نع هبه ردن کا هانم وک رود ك ا

 )رام ضف : ردشل وا سد ه(قاعلاق) ندب

 ۰ ال 3 نی جم < a 9 هدول 6 ع | داشنا را هم ظرم اه داتقخ E را

 سویلطب )ی را دمکح رصهیرغ وط هنسهنس۲ ۱۰

 هدیایوت ك رەدىأ ذاا نیهز ی راهناسفا را(تون وغرا)

 :دشم هل | مظن ر له دصق ددعتم

 ك( قاملاق) نالوا یرا دف رطرل هم وظنمهصیقاع اد ونازل و

 هدن ملعكرا هدرصق نوزوا,.ر

 ر و هک.اکح 4هسودر هس رزوا یاجاهمو تاذخاوم

 شا ملش بدا مع ندفرط رهداروا قرالوا

 مظن ناتاشا £ راد هس رل رفسس ) تون وغرا ( و

 نورا + قاتیلاق نالوا" یداتسا ۰, رد نمم هلبا | ون لتصالباو ::ردشمرتسوک لاک ترا 8



- ۳۵ 

 یرادفرط رلهموظنم هصیق و « یمصخ كرلناتساد
 یهجرت ياص ھل ا و س و تاضیرعت ندننبدنل و

 سوینولوآ . ىدا شا روبحم هکیلیکچ هسودر
 بدا راع رتارب هلقجا یه راح وجر هنمصخ هدارو

 تون وغرا هرایلسودرو یدهلبا لاغتشا هددللا یمیلعت

 قالراپ كرلنوا گرهربدنکب یاتساد یهدنقح یرفس
 اک وص ندننافو 4 (قایلق) .ردشلوا نهم همظعت

 شعلو هدنتمدخ كلبك ظفاح هدنند وع ه هب ردنکسا

 قرهلوا ییشای تیاغ یرغوطهنسهنس ۱۷ دالبلا لبقو
 . ردشع | تافو

 طقف . یدا شمزاب

 راربسق ىدا هدنقح راز اش ءدق

 نالوا بس هداز لا ,هن پش

 یاش مور روپشم . ردواتساد راتو وغرا یرتا

 . ردشعا سابتقا رلیش قوج ندرآو ( لیژرو )
 رارب هاقلوا هنالاع ناسا یتیدناللوق ( سوننولوا )

 ۰ یدا ف ۲ ندناسل كسورمو۲ هدای ز لا

 نالوا یتاتساد طقف . یدا یعاشرب ینآ سوینولوتآ
 هدهدنافرب يلم هد اف آ یک یغیداعلو تدحو هدنرعش

 كوس هدنناللحم نالوا . ردقو

 هدناسدا ناټو ردق هتقو وا عمیق تع اش ر

 ردشعا ثادحا كللزوک رب کی نالوروک

 ۰ ردفورعم اقل نولوم - سو ولونا

 لادنابال۲ الصا . یدا ی
 نددالمو ردشمشلر هدسودر تا رگ با تولوا

 یتکمتغالب ر .یدیآت احر لوا هنس ۳9

 یاش تقشع طق

 یطخ ناو ر ندوقاور

 كبو شما

 و رحنح یامور . ردشمر دشش رلزادرب هقطان قوح

 اظ هغل زا درب هقطان

 یرلنامژزو ردا درط ندنتکم یرلنالوا یدادعتسا
 یدیآ صر ,دتسا

 رغ و طة رات ۰

 هکردیتل ۲ | قىسومر ر

 . یدیا ریلیدیا لا با ها فلاقف نونغرا م وناس اک

 هتوالف هکیدما مماق قجوچ هدر هعای هدنرزوا كلا

 .ردندنراذيل كنوا رازس لوژو

 اغ رب هدومب

 . سا

 را یک ونا مه نوتغزا مه تل 1 وب ۴ یدا رالاح

 . یدا ریلسهاسالا وقهدیربآ

 رو ماو س (یاطقس) سوبولوت 11

 امر سوتسغوا رصق . ردیرب ند وفرص

 ك یرع دارو وا شوط هده ردنکسا
 سو وا) یرعاش ناتساد روهعم كنانو مدق
 ۳ هللافل ات رتارب رام هتف لع كاك یتیدنالل وق

 تارغوا هضرح هدایز كب هللا نامز رثاوب . رد
 ۰ ردباتکرب ا تاغ هب هدهسا

FEREاحنانود ے دق (ییلارتب) : 
 یدا تانحر لوا هتس ۲۰۰ نددالم « ردن

 5 راف زبارب هللا (صوکسیرواتیلل ارتب ) یردارب

 وجو یتسهنثاط لام نالوا روهشم هایمان یساغوت
 ۰ ردنشم تک

 م E هبهدامو ) نولوآ . فص

 Eee كدنولوا س هر ب ولوپآ

 و هنسهدام

 رول وا فص و هب هقشع زامآ ضعب

 ۳ )و
 ۱ قم ابو توم نولو ۳ تفص هس ۆۆ

 ریپ وا تحالم . زدكعد بوسنم هسوبنولوآ

 7 ۳ام تاہم ( یک هبنولوتآ تادنحنم

 اوبا دوخابسوی وا سویچول -- هلو
 دالب هدنګ راب ۲ ۵ داللالق . ردندهفسالف

 چ زدم |: دلوت نمدءرودام
 رشا تمکح هدازو هلتعنع ههتتا ارکوص

 و یدشک هامور شوم ِ یددلنا لیصحم

 و یدنرکوا ERs چ



 یورت و یرهلوا لئان هتورر لوس هنرزوا

 یمدلا تفرص فرا تایتهدیا منیسوت یاب

 یری نامز ,یساب_ هوم اس و وک ب 1

 یراج هدرلر ین دو یدشال وط یرسوق#

 «یدلو وقهلصح و قىقح یهند لا وقا ناو

۷ ۱ 
 :ام.یدلوا فقاو هنایاور لز :ک کم دف ۲

 ات .یدب ودهنذط و كر هتکوت هدنحایس ی دوجو هن 3

 3 ریل و 9

 قر هنارغوا هب يغ سلبارط نکیا رب 8 ۱

 شما جاودزا هلبا نیداق لواط رب نیکی هدار

 كنداق .ردشا ثراوت هتنورت هدننافو كنس چو

 نالوا د وعم هد رصم هلص وصخ هم ,درارس

 ندهرودام ناال وا) ی

 هدهسیا رلشغا ماا هلارحس ییهجرت بحاص یساپ

 ظوفحم و دوجوم هدنجما یراب ۲ ن وکو هم را بح

 یدنک هرزوا ینجهلیشالک | ندنسهمان هعفادم نا

 .رد غا اوج اه هکر هعفآ دم لزوک ر دق

 تندن زاب رس كن ەخرت بج اس
 یسع ترضح ایوک هدناور عل ق . رو

eندرلزاب رح س نالب راقح یشراف  

 شعا و ی

 ناو هلا ور قرش هدنامز و هکیدا ن را

 كد رتصتع کف ر هوا سوت 8

 سلف هلا تاداتءا ید ۰ شمشراق هنر رب | یحور

 یحطس گور او شمشالو هن رکی ۴ ٩

 زونه لصالاو شءاعشاناق رار هللا لامتاو ی

 هدنما ددرت رلنهذ ۰ شماعا لی هيلع *

 باص هدیر ندرلناوا بو ہهلاحوب .یدیآ ن

 كنب رثا یت نم كنب رکفو ہور ردقەلىھەل وبا .یدی 4

 هدددنخم رات هفسلف هدهسیا ییدا هصاخاب هل رابتعا ی

 ك ل NTS ردمدآ رب قح هم اا يقارب شوب

 یهدنما ( بهذلاقوط) هقلخ نک هدایز كا ی

 ك سول وپآ تيم قلوا فو سلیفرب طقف رد 2
aهما ینااوقا كب وطالفا هم وطس راهن  

eن تس  

 : زروروک موزل اکا ثحم ندنرلرثلا نالوا داع

 ( سا رقوسۋەد) ەدو| هک کج هدبا ثح ندنرثارب ز ا

 ارد لش ك ا

 هکرود هللا ثح ندنرلیر رشو ريخ « ندرلناطیشو

 كهللا قمش

 هرلتمدخ وا هللانوجما كلوب .ردلکدقیال هنتظعوولع

 مدح EI سا یدنک هب

 كلم هدنرا 5 هج ر یخ اص

 راق ه ی رغ وط ند رغ وط هننایداح تعیط»

 هنن رزواقلوا لک ؤ٥

 «قاط قاط«ندیاتکرح هروک هتنال, یزاكنا ناناوب

 مادخ و هنا . ردا مادختسا مادخ هنر هنر

 ندنطل مسج یک اوه یرلدوجو هکردرل ( نومهد )

 تماقاهدطس و كلف هدنند امس هلا ضررا . ردشنایود

 یه «هسیارولواهن هدسشا ك رک «هدقافا رک .رلردنا

Tyفان  TE OTO 

 توعد هتمدخو صا و یرب ندرلناسنا هللا

 بولک هدلاح شداشب و نکیا غاص تقو ییدتا

 و یتفایا اک 1 و رازذنا ناسا "هدیذوجو كل

 ك طا رقوس س وہ ولولا هتشيا .«رل رايا نیقلت نک هبلشیا
 هل وا هنب . ردا حاضیا هلجوو یسیر « یتمالک

 كرلب یعءرثن ایلوا یئانود) كرلرارابك رکو ران كرك
 هدرا و 0 وا یزغندب رایدنک

 به ی )دافغا و رک ید نوت ( لر رابرا

 رايا ریسفت هدیداووا يوب رايا ليو ات هروک هاهذوا

 ۔نویتابن .سوب هل وبا سوبچ وا تس سۇيەلۆيا

 هب هبط باشعا . ردمولعم هل را :کلاب . ردند

TSAهل خراب هکردراو یرثا رخ یا ز 964  

 یللب هلشال

 . ردرخو»

 ندرصع ىج زوقط هدلاح ره هدساکد

 > ردهلببقرب زلم هداش صا ۲ سا اتسل وتا
 0 هو ته

 یسهلیبق اتسیلونآ --
 یلتوطدو یخ كنامآ یب ونج رار هللا فا وطرئاس

 اپتا

 بوسنم هنسالماف نن :ینآ

 ردشعا راشتپا هنحام قرش نالوا



— ۳ 
 هن رلابلماف 1 وشکو « ارامآ نالوا یراوجنه سلاما

 یعسو یرلتماق .ردلیو نوزوا اهدندنلاهآ توسنم

 بسانتم یرلندب .رلردهدنعافت را هرتم ۱,۶ قرهلوا

 هایس كب هدهن ضایب ه یرلدلج ۰ ردیتوق یراهین
 . ردهدکنر:رب رزکی هشعان ندشنوک ادام بولوا

 توسن# هنقرع اق سآ مومعلا لع (یساطافق) یرلفحق

 هایس اغاد یرلجاص . ردهجنوزوا یک ینحق كماوقا

 یرلن داق كنسهلیبق اتسیل ولآ . ردلکد قخرونقو

 تعارو یس یاش .ه لر رسا ات داع كن راجوز

 هرلن داف به یلامتا كلموچ قانچ «یرلشیا تحالفو

 اتو اج یدا رفا هلبقو .ردهدنن ام فثاظو داع

 قوذ بولوا ملح ایج بنا روا ییثک ۰ ۰

 تقو  هلترشعو شيع هرزوا تیرثک او لام هبافص و

 یسهایق اتسیلوئآ نالوا میطمو ناقشیلاچ . رارریک
 . رردبا ظح ندتیدم یدا رفا

 یراکدتبا ميفتويلعت كرلرنویسیم ناک هنی رج ند ال
 هرق«هل وا قلاب .شعا رلرنهرکوا هدنامز ز۲ یداوم

 راس ايو ندایوروا

 .ردشلوان ایتسرخ یس هاچ .راردما لاغتشا هاتعارزو هل وآ

 .ردندنرلهزب نع اراصن . نیل ولآ تنس بس نیلویا

 : زد شعآ دلو هده ردنکسا

 یدنک یدنک هشت .یدلقاب هشت ۲ هدننامز بلف

 برک هدنخ راب 1

 هب ردنکسا تقووا ارظن هندناوا تاور .زدشع |

 ماط رب هدهدنرع ر نلیدا عاقا هنهلع یرلن ابتسرخ

 هرکوص ندکد کو س یبرلشید قرهتوط یبهراچ هلذخ
 ها زما هوفت هربقحم تالک هدنملع یوبسع نود

 هددیدماقم ی راقج هقاب هشت ۲ یرید یربد یتسیدنک

 هدعب ۰ شا ددر هظلر هموقرم . راردا دارا

 اراصن : شما اقا هشت هل راتخا یتسیدنک

 . رلراپای ییسیطروم كنهز نعون هدطابش٩

 ۲ ید قی رطپ هب ردنکسا تس سی رانبلوتا

 بیدأت ییهیقاعی ندنفرط( سون اینبتسوژ ) روطارعا

 ۳ یدلآ یتلودوک ,هرصم هلت رک اسع نوجما كمهلا

 7. ید رک هلتفاق f هنن رهش هب ردنکسا

 مس

 هد رق هکر هداسال۲ جت سا رانل وا

 . ردغاطرب

 هکر دیمسا كن وص ندعمر -- سد رانیل وبا

 مس مست

 ندضراقع هدنس داو | را «هدنن رقلبح سی راتلل وا

 «ردوصر یر و گلاس رس ٠ ریلی دیا لامعتسا هد رفس

 . ردا ناروف

 یمحف ضماح « ردیواح یرولق « ردیولق یتعیبط

 .ردشعلوا فنک ۴ وصو .

 ۱ نواهدهتس . ل الحنا ندنفرط یسانایموق زیکنا رب

 ۳ اکرم كيوص كروک ذم . رولیروس هشيش نوبل
 مارغ ٩:۵ ۵۵ هدکن

 ANT بک یا ۷ GS اس زا ارج جیب
 ردق وح تاغ

 دوسود تاتو راقس

 » ۳,۷۷۵ « یزهنامود تای و راقس

 2 یی لو A-i وشود تای و راقس

 ۰ 15۳ .E مو دوس رولق

A ETلو  Eت وینم هولوا . ( ندنولوآ )  
  هدننامز تسوکقارصقهاتجو .ردكم د رتل ويا
 ۱ . ردماب نلیر و هب ودرارب نلیدیا کشف

 ۱ وناجار هدایلاتبا . هسولونآ یلاوآ .هقیتعرابآ

 . «هدنرلطوح یراهجیاباولاراق ونالوا نئاک هدنبرق یلوک
 اوا هرلهننا هرلوزاو شوک نانل و هدنخ رات ۲

  هدن رز وا ككنب رب ه ؛رددعتردرلهبن 1 و .رار ده هبل ولولا

 . ندسقداق هدا اسا هکر دل وکحم یزاب رطس ترد

 یارب نایراکو لزیم یکەدنرروا كق رط ندک هامور

 فاو دابا یهدنرلهژآ هاساسح لیم « یرلیسا

  دع ندشالاعا یدالبم رصع کیا « ردا ناس

 معذق ( یسانا ماج ) هنسیرب كرلهجیلبا . روییدا
 . رولیدیا نظ ترابع ندرل ده نلیدا

 «ءدامور «یرلن و وا نولونآ ینعی هس ولولا بعالم 3

 هتفرش كل (نولولآ) هدنرود یرلهرام نو یجنیکیآ

 , ردشلدبا ريت هرلنونوا نلیدیا ثادحا يرءلوا
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 هدنربخا فصن كن دالمرصع یجنکیآ تولوا یسویق 1

 : ودیا دلوت

 ا قرام) روطاربعاو شا رشن راتاو 3 1

 نمی را ر لزا تا تیاغر هد 8 3
 ۳ دد(زفلا مدق هبلاض

 هلا باب رلن و - کو زا ) شل

 هغلن اتسرخ هد مهع یج درد دالمشا دعب بولوا زغوا

 قوج ر هنملع یرلیضفار نایتسرخ

 ر وطا رع آو راشم ارشن 3E ددعتم رونموموظنم را ۱

 ییدلبا عنم یسیرد مدن رام نابتسرخ كن هلو ر

 لی E یرلنو هشرب كن لاک تو 3
3 

 لدل و هرتم کیدقا ال ریل ونا جنک .ردراشمریدت ۱

۱ 

۲ 

 کی دن بتسرخ ہدنسا (تسیدنوآ) و ی
 ۰ ددشلا AEE, e بهذم |

 ۰ ردشلوا یسم

 - سلول و دوا

 لحاس كلل یسیرب .ددیمان كعدق رهش

 بهذم ۳ طقف

 نوتبسب هترزوا ییافو 5°
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 4 ارد رول FE ردلې مو یقه رب روم تاغ

 ۲ آروم هه لآ هدنلاب
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 8 ۰ راح هر ندر و یدتا

 ر ومشم نانا وا ء دق هلا رق هدنقح ی رات ناتسراحم

 ها یی ر نات وعم« سلع هرزوا E هملق یسهردآ
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 قفوم هدنتسایس بقمو تبشت تقووا یوا تنوق

 رابتعا ندنوک و . گدرو ییسافعتسا ندنغیدمهلوا

 هدنسلم غاندنال هد۱ ۸۰۵ ردق هه ینولآ تن وق

 ندک دىا اش اغا هغ اظ و رب ر۲ كوت وسهدتسانس هدهیا شملو

 i نوتسب ندتساس هد» ۱ او
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 و نلیر و جا و < هرلث اط 2

 هر وک هنفالتخا ث یک رتو هشبا و 5 هکردمان

 . ردراو یعاوا قوحر
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 ااوات هدزعامز كرلشاط همرودنوطو هعای

 وکرشاط وو .روبتزآ هدایز كب ییمها هدنرلدیا
 یر اط 3 نلسک ندرلهنوص ؛ناقح ندقاحوا هنوک

 لوک هنیرابیکرت كراشاط هما .
 | ناب هدنآیرلعو

 دویلوا ماق هنیرپ

 ۶۶ قزهلا موق مسق۳و وتشیچ ےق ۱ --0

 ماح + وص ۱۰۰ ) (یغاب جاز) تبریک ضماح

 وص ندقدنلوا قیضنو «لیردشراق هلا (تبریک

 . رولودور وق هدا تح كناوه نوک کا

 ضماح نيغ هه تدم تعاس ۱۲ بقاعتم
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 ر ۲ هغمور وق را رک كرەلىدىا محو هنا یل ولحم

 رووا

 «موق مقا -یسوتنمیج دیالت رو ےق ۲ -- ۲

 ۱ و قرهلوا وروق فورج یشاط هلول مص

 هلل واحم ( دیدح تب زک) e لوص

 8 2 هدرالا ت ار ۳ وص ندکدلدا

 ۳ ودوروق هدلشرب قاحص تدمهتفه 27 4 رد دا

 ۱ رک: بولر هدنمأ وص ردق تعاس ۲ ء

 ۱ . رلقار هفموروق تدم هتفه ٤

 اه مش : 5 7 چروک شم ۹٤ وس ےسق ۱۰
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 های ےق 4۰-٩۰ هرکوص ندقداروغو هلزوک |
 ۳ ۲د بودیآ هوالع یجرک وص ۱۰ ۲,هو موق
 ولو قیضتقرهناللاق هدلکش نانتسیاو رولود وکوا
 و هدنلاح ریخرب لماوق هللا وص یک یی ۳

 هد و)
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 ۲-۱ ةو ندقدلر دشزاق هللا موق هعاو ندقدل

 ؛ لوک ےق ۱ (۳ ۰ ریلیدیا هوالع وتنمیچ یلثم
 درا قرهل ر دشیراق نیخسنا اب

 رولکود هرللاق هدلکش نلی هتسیا

 ا ۰.۲۰ هدوص هرتل ۱۵ الوا - ۶
 ۲ مارغولک ۰,۱۳ اکو رب دبا لح رخ
 : مو دوس - تیرو - راکت ( ستا رو ہا

 عتک هلاحر طافضنا لباق یطولخوب هدعب . ريلیدبا

 ا هتچر بق



 هرات! قانو فد: شخ درا دغم ف 6
 تیری دوخای موق ما رغولیک ۳۰۰ اسا . ریلی دیا هغاص ۱

 هرتیل ۲۰۰و هنیچر مارغ ۷۵ . اشیشقم رخ ی
 یزوت شاط شلدوک وا ردق راو ینارطق جاغأ

 نخست هلتدش كرهدیا هوالع نسج هجا یل
 ضماح مق ۱ ءیوق قىياق مق ها او .رونا وا ۱

 ر هدنلاح

 قره وق هرللاق رک

 هدنرزارح هحرد لزق تدم تعاس ۲و روا وآ ا

 . رولیدا نیخس

 رواقو ایزنغام سلکم- رلشاط هعاب لباق هال 2

 (50۲6]) لروس شلسا لاصحتساو تیکت ندو زعغام

 وص ندقدلر دش راق هلا ارون را روا

 ( Oxide 6- سات ضماح لا وموا < یس تم

ammoniacale ) یرلحم زول والس لحنم هد 6 ١ 

 دوحاب غض ءالوق نیثهزاق هنورد بولپریدشراق هل

 . رولوا هرالع داوم ناقشپاب لثاع اکو

 وص بولوا ترابع ندنماج وص«موق«جریک سس ۱ ٩

 هلا موق نکیآ هدتنلاح زوتو سباب هدما لوا یا

 قرهنلوا هلماع» هللا وص | رکو ص ندقدلر دشراق ج23 3

 نع هنورد بقاعتم یو و رول وا عاحدا هزل اح ل

 بلصو لحنم ريغ كرل دنا هوالء ید

 وب هکریلک هلوصح یسهلتک ساک تیسیلپسرپ هدیلاع

 تیاغ هدنمشا هرو رم “هات ؟ ی راداد موق هل هو ۱

 شلسا لامعا شاطر هرابکی قرهشیاب قرءهلوا قص

 . رولوا
 ٩ منم CG هنص رخ ص وصخ 3 اشنا ریکر اک ی

 تناتمو ناناو هدنزایتما تحس كناذ ما قورتش شال

 ویشا نالوا تبغر بلاح هداءلآقوف هل.تهح تا

 ٠ موق ىق :۰۰۰ - هبعنص راخآ لا

 یروماچ یجهلول ینعی نبط سلکم مق و یشاط :

 .ردنرابع ند وص دوس مق ۳۲" ۵ ۰

E 2 ۰ 

۱ 

 زروژ هیعنص راجا یدیلق :تیازغو:سرص

yt 

= 9 
 ؛ هعنص راخا وشا نالو هدنزابتما تم كرترو و

 هدنرارح ٌةحرد كسکو «نوساوا هسرول وا هه

 ینسهصاخ قلوا بلقنم هنلاح هلتکر تا ل اکش الب نع زوت

 قرفلوا هبعا تباغ ئر ندرلن اق سنا ل وا ا

 اخوا هناذا هللا موق یواح لیک هرکوص ندکدلو کوا

 ناو اغ یم رین ایط, هشن 1 هناا پولید زا هدنززق

 ل اصحتسا هلهح و نع بقاعتمیبو و رول و !هوالعقا رب وط

 رب ناقشیاب شلدا نولت هایسهوالع ضخ وب شمللق

 قردلب ریدشیراق هلبا هیاذمرب نکیدنانلوت هدنلاح عیام
 لاعاو, تک دکتر اراي اق

 هت ًافو ه اشمتیاغ هتیارغو. ص ص هبعنصراخا نلیدا

 نلسنتسب | هل ر وصول

 تغیر راک هداعلا ق وف ندنغی دنلوب ز وحوا ا

 را

 ی مر دلاق ص وصخم هنس ر هر دلاق هداس <

 ۱۷و قار وط ردق وا هن «یزوت قاقوس مث ۸

 . ردترابع ندچریک مسقه هللا اس وفلق مىسق

 لحنمرغو لتمواقم وشراق هب هنا وهلا وحا جی لا

 نخسا هل دش مق ه تراک اھ مىسق ۵ با هبعنص راخا

 كبو اک وی ندقدلر دشب راق هل ز ۳ تا شا

 “  ۰ 5 ۳ ۳3 بس < وب

 ناف “موق | 1 ريشا 5 یر یمسق۱
۱ 

 ا ه زول میسق ٦ «یزوتماح دوخاب ست راوق

 حلساتو ردق یوزلو ( موسلاق روت ولف ) ساک رو ولف

 كرەلىدىا طا هل | (هدنسهبفاضا تا ۱,۳) یی وص ماج

 هر ول رص "دلتک ًاضه . رولیدر وقو رینالبلاق تولکود

 الادلوء روت رولف مویسیایس ضماحو ییوص ماج ففخ

 ريلیدیدوق هرکوص ندکدلدا عابشا هلا

 یشاط تیا رغ مق - یشاط یلوص ماج ۱۱

 لاقدر شب راق هلسوتنج دیالتر و مسقا

 رن التلاق بولکود غارفالاب هنلاح ريخ هللا وص اف

 رب یون . رول وا كرت هلاح يغ قرا تودو

 ریلی رب دن ولو هدنګا ییولحم ی وص ماج لدوس ید نو کم

 ی نوتس «هنرلن وتس هشا و قلقهرب --۲

 ۲۰ - ل

EN 3ر 



 بس وه تس

 ۰4 تم راخا صوص هنس را هرب دلاق قافوسو

 یش اط رک وص شلریتک هللاح زوت هعا تیاغ مق

 ر ترابع ندنزوت یروک قوق ابو روک مقا هلا

 غارفا هنلاح رخ یقرل یدشیراق هلا وص طولخ

 بونلوا ساکت هدن رلقاح وا پرک هرکو ص ندکدلدیا

 ءهاتک كل هدام نانلوا ریست ورده زوتو .رولودوکوا

 ردا AE نس هلصا

 هیناو قلقمرپ هیعنص راجا نلیدیا بیکرت

 مىق ۲ هللا ورديه مسق۱

 لدم وق

 هرزوا

 یراشاطهقالب نایدیاریبعت راخا بولیدبا لیکشت قبیضتلا
 وص یک ینیدناوا لامعتسا هدنرلهردلاق قاقوس یک
 ی وصو كرهلدنا غارفا هنلکشریمد هلا

 ىا
eتیکت صوص هنلاعا ورو كنوک  - 

 یجهلول ۱ ۰ «یزوت یشاط اط چریک ۰ « موق هعا ٤

 هی اب ٤ هلا اس وفلق ۰ «یروماج

 - هعونصم راخآ یدسلق یثاط موق -- ٤

 قلوا ترامبع ندو رده زکلاب ۰ هدد رد وتس

 نر دمج ندچربک یھ

 یم رق یلکن رریقو وق یسمراص

 E 1٠ ۸۰ موق هعا

 1 ۸ 3 یزو قاقوس
 ۱۸ ۱۸ ۷١ اس وفلق

 4 ۳ چ ریک شعاب
 ۲ ٤ س ۳ درقحز

 - هبعنص راخآ یدناق صرص س ۵

 دیمهرک یراصقیجا ییثیزکد

 یس رم رق

 ۲۸ ۳۱ ۲۸ موقضاس یهناد یرا

 ۲ 3 ۲ ا
 ۲ ۲ ۲ موس وفلق

 ۲ چریک شاپ

 ۱ بسم ۲ ساو یثاط دروجال

 ۱ س = هر ز

 ردنرابء ند

 یریا ٤ اف کو یا نمر

 ۱۰ یشاط شنآ دوخاب  شلاروق سشلریتک هنلاح هناد

 تیروفسوف 4۰ « یثاط جریک دوخای ریشابت ۰

 < ( روئولق نابشا ) مویسلاق روت ولق ۱۰ ۰ سلک
 Pqathe fusil) °1( ساب و و نیمولآ تایل

 ۲ رنک ندنماح وص یلسانو ۵ هل |

  راخا صوصحم هن راشاط همشودو هصام ۷

 سنرا وق شلدوکوا
 " هدزو هروک هنکلترس كسنتزاوق تسن وبشا) یوق

 ارت هنلاح زول ها ( ردا 1۳ هدننب ۱۰-۲

  .دشیراق هلا ( 0×ر pe 06 رام ) صاصر ضمه

 هدردقت ییدلنتسبا نوجا كمرو كلر . رلیر

 ۹ رونلوا هوالع یخد یر ندهنولم هندعم تاضج

 ف ۲ هد 7 ر < یح ر هد ص

 دوخاب ساب ود e ندکلا هدسالوا زوت وشآ

 هرکو ص ندکدادا بطرت هللا یوص ماح لنوشروق

 1 كر دل دا قیضت دک نالینتسیاور ولی ر وغو هل زوک

 1 رات هدنرارح ۀجرد رب لە رن المل اق

 ۰ رولی دا شالکن 4 تولید ر وق

 ص وص هریمعت st نو درس .ج ۸

 یلساتو ۱ هللا ی رکا وا یه وا هعنص ر اجا

 هما ريخ رپ قاشومو هچدلوا ترابع ندنیوص ماج
 اورا ریدشیراق يوق هرد شلیک ندكلا ها

 . نالوا ریمعت ج اتم كنبرلشاط قاماصاب .روناوا لیکشت

 . زکلاپ بویلک مزال كماشباقموا هلملق هوا یرارب
 . ردا تانک قعالصبا هلا یل وص ماج

 1 هدنتب الو نو < هدهسنارف ی اووبا

 . ردرا ویرا وصندعم رب د . ۱ ی تر نو « زدهبصق

 ا :قازوا ندوا هجا و ) , سا 0 |

 اخ نالو یاشغ .(رد ا نالوا مانلایاشغ .(ردهلکرب . 3
 E ردرشانم یاش سا EN كحو ر

 ۱ ۱ . ردراو یرلهنکیآ
 عرب ملال با ارق هداش ما 7 سا ای اهیا

 ی رللادكو دک راد یاب كن هرحشاب و 2 رحش ی

 رل بل اغندهیشح و لث ابق هایق رط لاکتحا كرهتروس هنیرب رب



 قشای شن 7 ادم هب داب 2 ىدا رآ راقاب شنا

 راقعو خرع یراکدزود (دنز) ققاچ غوار نوا

 [۱] ۰ حلوا ندنعون رلرحش مان

 نالوا قدم اق هب ر وط هجانو ( ا 3 ره ۱

 . ( ردشلناب ندنن ادا ین ون ۵ هلا اره

 هناوح رب ندرلل هم و ندا و شا

 رک د یزومط دنه هدایز انهد . ردمسآ ناب رو

 3 ردفو _ه»

 همضاق ؛ثنسهق فابا دملا تاذه رقف -تایاوبح لع ت

Eباخ یب اصا كعاونا هو نانو هدایلمافوم  

 كلام هرافطا صرع و نلاق هنن رب ها لقا رط یی

 هیمادق فارطا . ردا لیکشت فنظ عو رب بولوا
 عصا وا هہفلخ فا رطا ۰ ( قمر ( عبصا .ترد

a۵ ردزهج  

 كنەمضاق نانذ یزومط دنه قرهلوا طلغ ايو یا وق

 N لوط .ردراو رلفا و م ندا ناس ینغیدلوأ یلص

u 1۸ یعاشرا « هرتمشاتس  

 ۰ ردهده رثا لاک یعور وق كنا وحو

 . ردردق هرتمشاس

 رالبق قارتمداص هدنرزوا یترص تولوا رمسا قسو
 ,ردلایم هضاب یراقایا «قارتهراص رمسا قطب .ردراو
 . ردقلتتس ( قاترط )۳ نیز ات 5 8
 1قک ارابناوحو .رولوا قبجا اهد راکت رول نزاپ

 . ردهیضاق رب صوصخم هنراوج اسلیزهربو نایوک ۱
 قح هلنتوط < .رولوا نکا انس ب رلنلتروک و

 .نمربدشا زا ی وآ ایرثک |یرازودن وک .ررغاب هسرول وا

 خرم دنز هلهجو ینیدلوا روطسم هدسوماق [۱]

 هغاقاح" ییدزود كن رلب ا هب داب ندرل رحش مات ر اقعو

 هد ۲ گرهتروس هنر یرب هکر ید مهم لوو ی

 یوبجنوجا قمراقیح نش 1 تورو هنس رب زب 2 بلد

 . ریلیدیا ریہ رس ه د هج رع هد هنث وص ِ

 نکید :یرزوا بولوا كوي یر كجاغآ و
 . ردروتسم ا. نت

 ۲ هر هلآ . رد یعون رب تانسنج اب واق«شانس ایلماف هدایواق « نفت

 ` نالوا شو كغا اتقاح یراکدزود "ندنرل هتحم جاغا و

 يل س ۱ ا
 یقاج ۰ زا و

 هاقللالوق ندنفرط رلشوق

 قتو حایص ابو یرزوا ماشقا

 ی رب ندنفب دل وا هدایز

 ۰ رلرب یت كنو ىلاها یود . رنالاش

  Eردا افتخا هان و وف و یاس .

 نامروا

 قرهنالب وط هدهزا ر یردق و یر

AE r eزمتک هرللحم قازو  > 
 یتعط « ریشالقازوا ردق هرتم زوئوا ی دا

 ۱ هب هجنل اقع دا شب چ وانام ناسا هر د ردقوا

 هدهنس یرلرشید . زکروا و رلس هشالقاب ةا ردق

 "کلر ندنساوو

 .روروغوطورواب کیا ایورب هدرامكلبا و رلب رواپهعفدرب

 e ٤ هک ما < اتعام دا

 مس

  هرادا ر فات طا سون ای راق بس یردها

 ا ٦ نددالسس هکر دی1 هجنکشارب وفا تاب

 سیا نالو یرابح هط رایسا مدقم هنس ۷

 ییسهح ور تسب اب . ید نما د اڃا

 نا داود هلا رلب وى یرورسجوآ نو

 كج هلب دی هحنکشا هکیدبآتل ۲ رب کا ا

Eهتسهرا ی رللا « رالل ام : یهراع نالوا  

 ھو ندا لشع

 مآ هع ایر

 ۰ یدا eR ق رهصاب هک کو ۰ ربل |

 مس

 هدنت الو ون رواو وراز داانا ا وک ها
 ۰ ۹ اس ۰ + 4

 نی هنآ قو رده حار ه دن س هبصق وب روا

 . ۲۷۰۰ یسوف . ردیاک هدننماد الاخ

 رفوسلافناس د ین اشم س سۋ ود نوهیله |

 تایحرب هدنل وا رصعدالیم بول وا تاذرب ناد یز

 .ردیومهززواقلوا نشاک كنب راث ۲كن وطس زا ,یدا

 ندقدلاق نوفدم هدنهک ر هنس زو یرات ۲ كن وطسرا

 ۰ شمدراقبح هنادیم یرلنو هجرت بحاص 10م

E 



 س هو بت

 یالاتا 2 ەدە الاتى را نیا هب |

 ۱ اب E 4 3 راغاط ارص ندیآ مطق هشا ندشابو یغاشا ند راقو

 ۱ متیرام تای هدزلح E ه ونح هکر دما

 رال ا, ییدتنا لاصفنا ندنرلغاط بلا یرح یس

 كرەدىا دادتما یرغوط هونج هللا ءدب ندندش رد

 یرلغاط اربص 17 . روا وا ین هن زاغو هتیسیم

 . ردز رفم همسق وا

 هندن رد وسسلو هک ی رلغاط نین هنآ ناف ار سر

Aندا اک هدننیب یس هنااع هبدوا اره هلا  

 جلا ماود ردق هب هیعیبط 4 وح

 هنب رلعبنم ی رهن روغن اس کا نن 4 یزکس (۴)

 . ردا دادتما ردق

 یاصقا كل هرب زج هش هکیرلغاطنین هلآ ین ونح(۴)

 . ردنک ردق هرلنور نانلو هدن ونج

 یرغوط هقرش ندیغ الوا لا ؟هاسلس س 3

 یزفروک هوتجهدنتماقتسا و و ردنا تماقتسا ذخاو هحوت

 رلعرف یرغوط هرلارو كوة بقعت یرلحاس

 CZ یرظ و هقرش بونح هدعب . رلیا هلاطا

 وو رولوا لخاد هنمسق هر رخ ةبش كن ابلاتنا گرهدیا

 رنا زوا وا طط اما یا ند راقو یمسق

 یرهلسلس غاط قاط یجنکیا ¿ رالباب اجمجو ردک

 هطقن تكسکهب كا هدنسهاساس نينه . ردنا لب

 .نهللازواحم ییهرتم ۲۹۲۱ ( الاسد وساس نارغ )

 ۱۰۰۰ . زیع یهرتم ۰۰۰ هدیراطسو عافترا

 یرلتریص كنهلسلس هدناعاف را نالوا زواحتم ییهرتم

 ندهرتم ۱

 2 رلغاطوب

TT 

 ۱ ۲۰ و ردقالیمح یرلهورد ردقاروح

 ۰ ردع ونتم تابا هدیاع ات را نالوا نود

 یواغ هک اهم ۷ ۷۷ یعافترا ) یدش رد اتتکوت

 ردظ و هلا یس هعلق نديك هه ردناسکلا ندد وتح

 ۰ دددن رزوا قي رط

 شودنمش نهرون -- هونح هکی دن رد یو وح

 ۱ . ردا روس ندزاغوب وب یطخ
  قیرط سنارولف هلا هونج هکیدن رد ونور هتنوم

 < ردهدن رزوا

 هسنارف هدنخ رات ۱:٩ 6 هکیدنرد یوم هرتن وب
 لاشرام هتنارف هد ۱۷۹۹۰ لراش یجند یارق

 1 دارو هلا یرلودرا دلاب ودقام قود

 تل وب تک تند وم نداژوتسب هک ید رد واموف

 3 (Ce یدشرد الامارتس

 كن هرب زح هبشسو « ندیک هب اس ول وب ندهسنارولف

 ۰ ردیهاکر چی

 ندزافوب وب لوي نالوا دودعم نایب هریک قرط

 و لس رج كل اح 3 بم ۷1 ۳ 3

 كب دهدایز امد ن جم نا هنلحاس قا یی امار

 , زدنا دامعا هنن رژوا جوف 1 ند نزا وس بولوا

E۔راشاط کوکو چرک هر زوا تموم یرلغاط  

 هدی رلقاجوا رص سنج العا بولوا لکبشتم ندن

 ه ردیواح

 ااغ عدق دنربط اسا اوووا . سا E الاغ دق هدب ده

 هدایااغ كلون هک رد یمسا كننرت ند راهآ رو

 . ید راو یرلدبع« شم باب هدنراشاب غاط

 ا الواوا ب اا

 كيب نوا هلبا كيب یدب یسوخل . ردیرب ندنرللآ
 ۰ ردهدنا را

 هدنزفروک ولاا قروغ هدالارتسووا -- یا

 نانازوا یرغوط (هنسهعمتجم رثازج) هنلیخرآ ناغون

 ۰ ینسا كغاط رات ر هدالارتسوا جک

 هکر دمدا رب اور,« سوا1 هع ال س ی ۱

 الا عوار ناالق همم یک ید نالوا خوام هنم او

 «ثكحوک الاو . ردشمالا لاصحتسا هلی رد یا

 67 لک راق هدهنوک «:یرابص قولوص ین ر
 هو ردهوی« ر لیتاط « قمص یا 6 ی رق قالراب

۱ 



2 ۶ 

 ا

 ) ولوب وا ) ندنرلهطا اوعاس كناسالا ان
4۹ 
 ) E لی و تا هامآ 2 ردی رک ا ط

 یانووواو دق ۲۰۰ اتم 2 هدارو ناک ه دنکتاكنغاط

 . Eردرا و ینکس .

 . رد ىع دقمات كا هر زج هبش سنو وله سس ام ۱ ا

 سشملوا هنمسل هلتسن هسیآ لا رق سوغرآ اب وک

 نان هد هساتک !هدهسنا رف مدو ےس تام ۳۰3

 یدا قلح ت اط

 رد کا بولغم یرلن و زو
 ر

NEًارظن هنت اور 2  

۹ 

 وسورغو امهدایلی زهرب یل امش هد ان سا اقا 1 1

 هر کر ده مد الو

 یتبدلآ هماقو شد و شر لنو ولساقود . م ۹

 شا ثح ندرلن ۲ هد همانتح ايس

 م ظتنم یرآهیهحو ریراسا « یک ۴

 شعا راها لتعیط شاو < نيهڏ

 هكا 4 7

 زر یضس د

 « كيوچ

 -کحو ماسر زمدنا و - ( ف دا ) نا

 هد۱ ۸۹۸ و دلو هدنول هد ۱۸۱۹ بولوا نو نا

 تول هایت یل هم رر
 قوچ ر هدنرلهزوم هنایوو سراپ ؛یداراو یسهمان ۱
 نود :ردرلن وش یرلر ءمتم كا . رددوج وم یرلولبا
 شور « یرازاب تایاوح « ماشقا رب هجا

 یسراشتب ندینرل هنولا چارہ رتا رک
 1 ردیشغا ف

 هداب رابهول هدف رط

 .ردهدلب رب ناک هدنبیغ بونچ كتیالو 4
 . تایم یجو كم | هداروب

 "ی تن ام وئاس : ٤

 یسوت

5 ۳ ۲۸ 

 هدنخ راب ۱۲۱۸ .ردتاذر لاعندن ويهو ندب وپ ۴

1 
7 

 - ایر اساس الا سوا1 - دید سونی 8

 بس هه ۵ بس

 هددات_شل ون ا هد ۱ ۵۵۲ 6 تیرا دلو هد غینسیل

 چ یدا جی و هنب نوف یا هال ردشمهل | تافو

 یمهننرتلاضا ندننرط لراش یجنشب هب هجر بحاص

 . یدبا شلرو
 یاکرخ رق نوا كأ فدک یناوط تینا

 نش رط كم هل | E ختم

 . یدهللا

 ردراو نیازها در ته

 ردر ومشم ك ا

 كل _ملعم ار یوح هداف وغسا

 93 اوا کال ۱

 نالوا بای ذالاتا ود

 ای وان

 بلاح هدد دنتح مارجا

 افا رغ ءم ز وق ندننافآ وم ۰

 هجرت س براق سونام | ۳3 هدن راقو یس

 ۰ دچا دلو هد ۱,۵۲۲ د ك سون اس

 ۴ وغسا نالوا یس 1 ط م نوجا یغیدلوا ناتشور

 . يدیا یو روح کا نارف ندداتفل

 ی رکی كنا ر وابو هلا قیدی اتقا ر ییدتا

 هبآ رەي واب

 رشن راد

 قا هتفاب ترد

 ود شمع ا

 ۵ هی

 ا ماسر نالاتا بيج BEES یاس |

  ES Beرددوحوم هدیضراو مس .

 هد ۸١ ۷و دلوت هد نالبم هد۱ ۷١٤ تولوا ندنرلش

 یاسر یصوصخ كن ول وات 2 ۵ رسا تافو

 ی رار وصن ا یا واخ نویلواب نوت .یدا

 فاغ ینعق و۰ هت رزوا یط وقس كىو واب

 یاسرو هاو :ردشمریک هلتل افس ی رععهش كرەدا

 . ردشعاب

 : رددوجوم یرلهجول ددعتم ايو یلغاب هدنرلهز وم

 ندرلشاق نالاتتا د (وقسغارف ) مهلت ۱

 تافو هد ۱۷۹۲ و دوت هداب وقنا هد ۲۷۰ ۶ تولوا

 هدیرلاسالک زوره و امور یرلشیا یا لا ۹ رد شا

 ۰ ندهد راک

 یره" اناژاب هدوون یان ما -- تب زا

 .ردر وشم هلن | یرل هلالشهکر دهطا كج وکر ناک هدنسا رحم

 مدن یرلتموکح یاو وغآ را هلن نتناژرا هدخ راب



 اسب ۶۰ س

 اذ ۰ ردفو رع« هلا هقاعتم تارا ندا ما ود

 فرصت ندنفرط یر ندنف رط كن هطا رب رام ون

 ۰ یدا ثعبنم ندنسهضق یالمتساو

 هدنت الو نوهن هدابل ات اتا ۳ و سس ها ۱
 ه موم

 . ۲۵۵۰ یسوش . ردهبصقر
 مس

 رو وا وار وشم هدامور 7 سو ۱

 كن ه روج ا هدامور یر

۳ 

 و هدیروهشم كا

 ۰ نجا داما

 ندرلنو . ردیمای

E4تس و وا یدا تابحر هدنرلن امز  

 . یدا ندر هوا یرلنامز رنو

 باع

 ۰ ردشمهلبا لک | هدنرزوآ  یسهرفس قورت ر كوس

 ردسویعآ یجتکیا

 تایحر هدننامز نایارتروطارع | سویعآ یجنج وا

 لوصار نوجا كمدللا هظفام یرلهدیرتسا . یدیا

 هرعامژ یرب چیه ندنحوا و طقف ۰ شما تفشک

 یوم كرا تخاط نف روپم ندا لاقتنا ردق

 نددلج نوا هلتفاضا هنمان ( سويا ) . ردلکد

 یا (ایرانیکوقهرهد)و ناکا فی ات قرهلوا بکم

 یر هدنمان (سوتیلس ) یاتک تخابط وبشآ نلیرو

 (خوش) هدغرلدباه هدانالا ییاتکكب و .ردشمزاب

 . ردشلردتا عبط ندنفرط یجاتک مات

 هدنتالو انارهحامهدابل اتا ۳ ورد ۱

 یسوه حتی هل تا کس . ردهصقر

 هاتن هدامنک ۰ ( ندهحزسنارف ) سا "۰, 1
 تب تم

 ع ون رب بولوا زو رب ضا هاشم
 5 رىنىلق خارج تا E و یر وح ناتسدنه

 ووا هل را رح

 مس

 ۳ 72 تو

 هدنسم داب سفنم 0 هد دق ی ۰ سا 1 |

 یعی درو رب نلیدا ذاخحا دوبعم کي

 . ردیمسا كز وکوا

 ناینید_تاپ e هدنسهلطا تا داةتعا < دقرصم

 | تروصرب شمریک هنلکش زوکوا « سعا مج كما
 1 یزعررت «یسهمسرب كن هبعبط تردق هدلاحوت هک شه

 1 كنیلآ تاب نشا . ید ریلیدا قلت هرزوا قل وا

 سیا . یدبا ردنا دع یلغوا ًاضعبو هبناث تابح

 شم هو وک نوه رطاب دانم .رلیلبق رونیردکتید
 .شعآ شلوا لصاح هلیحاقلا كن یوایس شنا هکتار

 هلا رتو هکیدنا راو یرلتهالع ضعب ت 3 ]

 ر هدنتل ۲ لید * لاله ر هدنسهپح

 یزاغوبسیا .یراتاشن ابابقا هدنرهظ .کجوب مام
 هایس مدنسهقرزآ > ضا یرلقابا ءتور وق < یراق

 .یدیا رلیدیا روصت و زاربا قرهلوا (یچمای) هدیشوپ
 رب هدم یفیداشی سیپآ
 ییدلوا « رتهاسب هددبعم
 رب یک تاوما هاب تقو
 دوخاب ( ییاح-سیرزوا )
 رولوا ( نات  رازوا )

 ندرل ریبعت وب هک ی دیا
 ها جنط, عاطتقا نلیلامور
 (۳۱ لکش) ؛سیاراس(سیاراسقا)

 رلسات وی هل ر للامور و را دلی لیکشت ی رلتفل ی سیب رەس

 سینارهس)رلیدتبا بیقلت هلا رلمسا وب ین عدقرصم

  هدننامز هسلاطب ندا تموکح هدرصم .(قاب هنسهدام

 ویو . یدیا رلددا شاضشرب هنيا یخد ا رانا وب

 اسفا ماطر نوجا فاطر وک لقح ایوک ین رمت دابع

 برض یراهلا نانو رتنوژ :یدنا رلرورودوا رهن

 هللا "را رف هرضع یباا سیرزقا ابوک نامز کیدسا

 یا یزاو «شملزک هدن ۱ یلکش زوکوا

 هننورد دبعمر ص وصخم هنم واک و راسا نا وا

 .ردشلرب ویا ما هارهس هدبعموب .یدآ ریلی دنا نفد

 . ( قاب ههداموب )

 لکوم هب هظفاحم یراامومو هنهلا لس هد دق رصم

 بو سا كاذک هدهنرب كنیر تزد نلیدیا دع

 , یدیا ریلیربو یا ییاح



 هدارو .یدنا نشر هد دق رصم س سا

 نوچ اب ییدلدبا تدابع هزوکوا نلیر و يات سیا

 .ردشعل وا همست هلتدسن هنمات كز وکو او یمسا دا مش

 یدودح برغ سلبارط هلا رصم مویلا یرلهارخ"
 لب وک هاو

 یقه را س ۹
 یر ۹ س (ب ب س وع ا

 اعدق هلن اکا یسهریزج هبش رو و واب. شاک

 هنس( تعجارم هن هدام و ) ااو نک ضرا

 ت اح 5 هدب رصع یحنشب 5 دالیم 5 سال 1

 نلیدا لامعتسا ندنفرط فلؤم مات سو نالوا

 ۰ ردمات
 نیرو هلاکشا نالوا هاشم ههسیع ماقراو

 ۰ ) چا هنن ر هدام ماقرا 9 قا (

 ی

 ابا رهجام هدا اتا ا E ا

 یسوف . ردهدلبارت هدننغ لامش كنت الو

E.د ومع هقفا تند : (ندهمابلاتسا) فص  

 . ردتفصر ندآ ریبعت یمض و رب لاو

 یریمد یک هدر || . دویروط وقیآ : یلوقاش
 هعضو یلوقاش یرجمز «قرهراو هنرزوا نکیآ رل ا

 .قلاح4ارواط هغد راب وق ندید زکد یر دكر هر

 : یفا رضاح همالب وط یهمولاق

 «نالوا ایهمو رضاح کمروک شیاژ : الت جن

 . رولوا فصو هه ناروط كت

 یغیدلوا رش هزعاسل كنو یسهاک وقببآ بس

 كيدمد یک قیزاق رب نالبقاچ هری الصا هدایتی
 هنسانعم قی راق لیکید هاکو HF . ردها همروط

9 Pe 

 ا وجا قم اب تف ص هنکوا ند ( وق ) نالوا

 یریمدیک مشا .ردشملوا aan کل رتک ق

 كزکد «هنن رحم ز قره الب وط یتسهمولاق نامر ییدکچ

 یک میل آ مضودب كىد دو ل وقاش ېک شملکیدهنجآ

 — م —

 ۳ ۱ _ت هدنحالطصا هب رحم هنل اح اک هعض و ود ی رګ ز كن ریمد

 .ردش د وقسا

6 

 نالو کیو رضاح هکهروک یشیارب

 نهتلب هکمروک یشیا یسهد یا
 هشیاهاس۲ مضورب یوقاشهلیوا هدقایا اک ۱ كم

 ه1 ندینحا هد زع اسا هنن .ردهلا قیسانم یسهمالشاب

 نالوافصو الت ههسک نالوا كتت ورضاح هشیار و

 تك دعد .ردها نهر هل وا هنس ایا هد پهلو اتسل آ

 «یشرهدنجما میام .ریلیقاق هرب كرد نوجما قمروط

 نوجا كملسهروط كيد مد كرها لاصتا هسد

 میام _لکنو هکرون وق تلق رب هنجوا تل ۲ ا

 یک كرد شملقاح هرب ىش وا نانلو قاعد هدنجا

 E هدنما a :روروط لد مد

 . رلربداتسل. « تسا رکن رف ارفص هتلقوا زب ء

TASكعد كد عد نع هدنرژوا هرفص  

 یر هن رح نکلاب 0م وقسآ قط

 لد ۷ لیکید عضو یوق ش هدوقسا نالوا  vTها ۴ ۰

 رولوا

 یمدلوا هدوصهب 6 قرهقاح ةر ینحوا تا1 زکسلاب

 ادر روما قفا رم ینا مضوتلقت وا یک

 یو 6 كأ طور هنډد كزکد یعب هه رق حوا

 كر هلل رکر جزو « قرهالغاب هنسهترکو ک كننک ینجوا

 . ریلیدیا هی

 هر ویربجم ز هدنمابقنیح كن هنو مر یک رج

 ر یلوقاش كريز قرهراو هنرزوا ریمدو كرەدىا

 هدنجما وص كريز نانلو هدوص قت یسک هتیعضو

 قحهلوا یواسم هرج ىع لوط كنمسق نالو

 29 و یی طه ودا لا کا هاو

 اهسیعیلوقاش امام ریز هدنرلیک نکلی هایصوصخ

 رب دومع هرع
 EF نددجمال انا وقسآ ,رند هدهمولاق هصبق هلاحوت

 یربجزلریمد هدنن اقس نکلی .ردکعد یوقاش .ردذ

 یسادناموق وقنآا لوا اهد ندزاک هتماقتسا یلوقاش

 دیصار هر وک هنساضتقا رلت رس وهروف راهساغ لرل رب و

 هکر یلب رب و رام وقسآ ندهلک هتعضو



۳ E 

 هروانم و < ریلی دیا وا داغرا ردق هب حتنا وا

 ندننح هن وا فقول هدتعصو وا ردق ه هحننآ وا ماعا

 هزوک تلا كیا وه یرادقم ناتل و هد زکد دارم ژ

 رک الالعو ریلسهلوا و هعقد هناق رم" ندرحم قنع

 2 ریس د هم ولاو هصق هداکون

 تم

 . ردهبحات رب هدهسااررف بس قاسا
.* 

 .10 ۲ ینو
3 

 ۶ لجن | وتسا اک 2 ه داش رفآ حسب

 ۳ او ز ز یاووغا را هدب رلتهح لح

 روب
ET 

 تک

 . ردیمات 0 رک ام هد وج كن

 قارتم راس اس

 . راز دلروس یک س كرُذلهکا

 lT چون غیوودول ناخو سس یار نی

 بيطار مع . ۱۸۰۸-۱۷۰۳ ) ردندنشاطا

 .یدلوا a . یدا

 بصل اضعا هن سهبط تہ غريم ەرود ۰. 4

 خابزلوس سنار ها5 ۰۷. ۷

 ا ه ع EE فرودنا ۲ هد ۱ ۲ سس

 تو PS همهم ۳ زد

 رود و غرب وا ارام نیئآررف سوشا

Ghط  

 ۶غرویسرت هد ۷ .. ردشعآ تافو هد ۲

 هعبط تمکحو تاعا اضعا هتسیمهدافا روطارعا

 رهظمتكناس رتاق یجنکیآ . ردشلوا نییعت هتکللعم

 نکل ك (لو) یلغوا كناهلاراثم بولوا یمجو

 زاربا هدرا تییطانقمو قیرتکلا

 . زدشم هلبا میسوت نس رظن كنلقآ رفوشعاتانقفوم

 3 33 شا اقا

 : ردراو یسهدن دع ناب ۲

o 

 نو روپسیپ |
 الا هکر دراطنم عحوتر . سا

 یک یرلقارب اب یم زقو رانحو

 ۰ ردزناح یه زهحا و تفاصوا
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  اروژبولوآ ندنرلهاحتسم تاناوبح لرد شب ۳ : و ود ب اذغنم . ( ندهچزسنارف ) سا ۱

 ۱ [ردز ایفاموا كس رل هتط یراقو ویعاشا كنم رلغاط

 ۱ دودعم ندنس هاج وا دام ایر هد ون ۱

 ۱۰ نه ندیوضع بیکرترب مسج وبشا نانلو
 ۳ وصج ءدنریطق یاتبا هلتراخم وص كن سونودبام
 ۳ را ۲ ۶ ربا راس هدنکش هتکیآ « بلک
 ۱ + لحن مرغ هدوص و دا ناسغ هدهرد 9

 3 ا . ردلحتم هد ( یور نامقل ) رت

N٤ سرق تقو ینیدلوا لحنم هدنجا و  

 ۰ ری ای ول کنر

 هدن را دقم و۲۵ هیمو هنر نمک وشراق هنغل هتسخ

 نا

 اادالم -- نوو |

 ور بسا

 مات یا هدهسنارف هصااب لوی

 ۳ لب , رونا وا

 نالوا تاحر هدنل وا رصع

 ۱ 1 ی را رصم ۰ روبطخ ر لف ردتکشا

 ی راعشا سو زهموا ,یریپش. عاش نانو < نشا

 Ep تغ هدنملع رلیدوپم ۰ ردنتلا حرم

 تایرتفم و تادایسا هن | راکصیغ هکر درا و ق هب و

 یام هلا

 رد لبا حرجودر ۍایرتفمود ۳ ۳ زابهلسمای

 ؟تآ وج هنوسا» فقس ول ید وم ب

 ۱ تجار هتسهدام ییا ۱۳۴ سام 4 تا ۳

 نيا +
~~ 

 >روم مور یدالیم"نرق یجنکیا نیپ ۱

 دن شهاب خوک كردن ذلوت هده ردنکسا

 f ندکدتا قلتاقو ؤا تدمقوجرو شک هامور

 دب ۰ شلوا ج رخل رکو هتبارتس روطاریا  هدامور

 فا رغج : ردششلوا نعت هر دم رک رو 3

 ا یناعوقو قرازاب یخ رات امور ر "ةياعر هلبیئرت

 318 ۱۳ اخ رسا ماوقاو للمو

 8 هرلاامور .ردر رح رت سانشقحو ققدم فرط

 وجوم تامولعم قوج كب هدنرتا هدنقح ماوقا نالوا

 ها وک



 ۱ ,ROE رادم هححصت هدر هطقن

 ( ۰: 3 فک رب مرد اینک شا ۰

 یاوق . رلیدا ریبعت همسج رب نالوا *

 و 7 زسمعط ر نکن ع رد یک نیتالەژ

 و هع امر یراص ك رەدى|ناىلغ هدهحرد ۰

 لقا هدوص .ردهدنلاح زو تقو ینیدلوا سااخ

 هدنما و ریس . ردلکد لحن چیه هدنح ورنامقل رولوا 6 ۳

 . ردلحنم هاماع ۲

 . را اط روصو ءزيلا كرز ی و هسرلیدا

 ه والع لی دح تشک هنا ولحم هد وص

 قرەلىتاشاق سوادام هدرادقم یاک نییبآ

 ۰ روئا وا ا

 یقانآ تو E 5 تیم
 ِ تا

 الماک هکردناوبح عورب یلقانررط نوش و
 موشوقو كني ندنفرط رلناسنا بولوا شمرک هتیلها ۱

 مع ۱ .قا ونک وت ی كني : ریل الل وق هدنرتشپا

 كنو هکردسنجرب ندنسهلیصف رفاشاوذ هد نا ویلا

 تا كشا ینا: كشا لما ::ردزاو ول یا

 «شمايش راق «نیعم یسنح کا یوص | . ردندنسنح

 ہکی ن1 برع دوخای«تا ییع |! .ردتا نالواشمالوزو

 هدییسراف :ردتآ نالوا لیک یسابب یسانآینمب فرطییا
 یسان ۲ ۰ یی رع ی ساباپ هک تا رو” «تا نیه || یزان بسا

 سنح فا اخ

 یا راغلبا || .ردتا نالواتا زو یساببینرع ینا ۲

 هرزوا كلك كمتيك ق باچ هر قازوا نعي «كما رافلیا

 . || (:تعجامهتسهدامن راغ ردت ن 9

 كد هدرلزنم «هدنرلزکس دمر و طابر هک یا لزا

 .زدتا نالب رب دنلو رضاحنوجما كمردشیکد و ىو

 ییدنی كرکسع یراوش کنی ۲یراوس«ین۲كنح |
 «ثام رب دن رکس ۱

 .تا ف رقم ۱ .یراکددیاکرت . ردتا نالوا

۳ a a « re. ٣ 
 هدر وشوقیموم کیا وشنوق ۱ .ردت

 شراب. ر دتا نالب رب دشت نوجا قعاب یس هقشاسم تعرس

 د  | ۰ 0ورو تآ نالوشوفایو نالتی کی

 نالب ر دنل و هل رضاحن وجا كمردشیکد ی آتقو یفیدل

 او هح وراق ۰ ی هحو راق | ۰ ی آ میکد ۰ ردتآ 7

 لو رج 5

1 
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 بس و ها س

 || .یئآ موشوق نانلوا لامعتسا هرزوا تارمکح هب رع
 نالبال وق هرزوا قمیش اطاق ها دو هک ۳

 هرزوا كم : یتآ كن [] ترک اب رو ی | کل #
 ثرمکح Es ےکچ ۳ نالپر دشا ۲

 .رلتآ نکحپوط : یا موشوق «تا نالباللاوق نوجا
 قرهردلاق یرالوق كوا ناویح س 0 هخاش
EEلس هرالوق .ددآ ید تالش" تدم ۱  

 هر كناوح دل رلل وق درا هکردب را اع ندتعضور ا

Er 

 و ردتا
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 1 ندنفیدل وع وقو هدنرزوا كحطسر راط یقاتتسا

 ند تقووا اریز .نمهدلورغوط الماك یدب هد مضو
 عقاو طوقسرب یلهرطاخم كدهدبا لبم ه«یرک لاحرد
 لمکم یی كتالضعو لصافم ادعام ندنو . رولوا

 ینا ويح تکرحو ندنفیدلوا منام هفلورغوط هدنروص
 . رروس هظلرب E هلتهج یتحهرو

 ف ا ىلا نلفد و قمتعا. هغارصق ىا ا

 321 ا الف ی تا رزق ت  ق

 E یشعانود نایب هق رایت

 :یراوس ندآ موش دف ها e ی

 3 یدا ترابع EE ا ی وط یسهز رفم نمشد

 ما مرا نا

 یناشوآتا . یالغوا "تا : هوا تاکر

 . یرازاب تا لا تا. یی یز وموا تأ

 یسحور هستا ا رخ تام -تآ

 یاب راس و تا یواوس تا. ین وس تا
 مست 2 2

 یس وشوق ۱ یعور وف تا . یسافق با . یسضاقتا

 تل یک راب فا جام 2 ین هتک ۴

 . ( تعجارم هرلهلکوب ) یزابناج
 « نوجا كمنلک | قعاسوا ی با وات اک ی

 «قرهدبقلاق ىل نوجا كهرتس وکی رنه دوخاب كمت | ملعت

 تا رکس ه یر ه هوا قرر دنالخاش

 یف ٩ هرب دن رکس یهء الل وق كر هنم ها ڪک كمني 1

 : كىل کعورو
 لوا ندەمتىك هلون نوزوا = قمردنالقرا ی

 . روش ها یآ

 قرهدلاز ۱ یگ هحرد هح رد ۱ نوج|قموقهوشوق او

 ؛ ی القر «كمر وشود ندب ۲ كرولا نامداو



 عام
 یرلشاب كرلت ۲و هناینای ع كلك رباب یثاب تآ

 . داد لعاب تا : كلک هرزوا قلوا هداذح رب

 ندرهرزوآ قمرودش وق تا س كم رب وبا 0

 . كعا شراب « كّعا نيك رد

 ۰ لاق

 E رو قم رو ه ىس هل وای ۲ = كه تآ

 . ردهانک ندتهالب :یسانق تا وا نا

 = . یدک ,یرادکیا نالآ تن : لاثما س

 رد هل ع هیماعم :یدعاب یزکد

 نی و نیک او هک نار

 « هننوخكنحاص تا نم هرشآ هروک هتیحاص تآ

 «هعوبتم كعبات قرهلوا هتسانعمرنارواط هروک هتارد

 هما لر ومام .هنسدنفا كغاشوا « همودخم كمداخ

 . روناوا برض هدنقح کر ح هروک هقوفام كتبعم

 نالوا,ح
 کک

ETاتا ندهاپ یراقو :كمدو کما بونا  

 3 زی هب هاب . كمەلىأ

 یر ندرا و یعل توا هدر یغنیدصاب تا

 السا یرادمکح دارت روپشم .مردیأ لوح

 ردلثم رب نانل وا

 رشت EE هحنا وأ شو كلع

 . زلوا لاری د ززا

 نالواقلقو ینعی :

 ھه هداند یعی : زلوا رسروصق ك هللا یراق

 . رلس هنلوت روصق ها ههیراق
 ردم كا « لقاع لا قمی : ردقو تا نایاع

 . ریلس هلک اب مدا نالوا

 ا + نملات سید تب ۱ شک

 : ریلی دنا لوق نونل وا هر وا ه قم

 كع ریدقت یرلناسنا نک : ردنوجما تا شاپ
 زماقاب هت رلشاب یا ک یتیدلوا 9 « نوجا

 كمنیب هتآرب یجب نمی : یجینیب رایتخا هلآ جنک
 . ردمزال یراوس ر قذاحو برج نوچجنا

 ءرلیوق نیمی : رولوا كشا هدازآ « ریشیبت 1

 ,ردک رولوا رده رلنوز ءرلز هدنسهزا رلابروز

 ندنشاب یوک یرلتا
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 رولو .روصق ول ردرب سکیه .
 ۱ م . س س

 اأ < تدم « هنتسدع» ثمدا تا .
2 
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 الع ءان ۰ ردنآ وبحرب نانلو یطاترا و قلع" هدایز

 ۱ ردناباش هم تهل تج ناوح زمکیدید تآ
 ۱ رد تارا موش و هرابلد یوو
 اء هلتج یتلوا نآ وبح 317 .ردیع وض وم تل ملعو

 es ملع «هنآ ويح لعكعء د .ردع وضوم هب یعیبط

 ردیا لکتن تحبم ررب داع هب یببط خم رات لصاماو

 طاور هلا مدآ ی « هنقع ههسدم تابح ملا

 ۳ ميل « هانتها نف «هب رطس لع ًارظن هتناسانم

 ف تنسورف « هنملع سرف ۳9 لاوحا « هننف

 داع هعانص < هتاس دا و "تاعانص 6 هب یادم 2 راب

 ردكج هل دنا ناس هایساریص هکردراو هد څحابم نالوا
 هکر ت صا کید اغلا تاساترل دن

 هد قرلوا یندا متا هملا ندسرافو ییرع رک

 وا رصق «شیدیکی | o | 3 ردد وح وم هلک . لیخ

 ۰ :, مپ بنیا « ناصح . اوتادی

 وکی كنيدارفا هنسنج تا هدیعیبط رات بخ

 لخ هصاخاب تا رد میس شر و هل رابتعا

 ژالوا كوا هروک هل امعتسا الاغ هدنلید لوناتساو

 تک رسد هلخ كنب .شمالراقح یرلهاخ و

 یشید قارصق ۰ رینید ه۲ نالوا شلراقبج یرلهاخ
 ۳ وا ساحو یوص اياد روناوا ریبعت هاخ نالوا

 iT م۶ نالوا یوص العا .سرف + ردنا بارع

 اچ مسارب لماش ه یثید مهو ککرا م < یمسا

 ا نوجا لود و قمشا هغارصت ۱
 رل رد ناصح هدهر 11 نالوا یوص

 ۴ < نلبس هدرلبالآ هدرله راح دم < بسا

 یا لفرثد م حر < نالنا) وق هدرلشی راب و

 , رسد هرات ۲ یوص نانلوا مادختسا



Pdهديا اسل هد ىس  

 هدهفاتخم هنسا ادب دج و مدقهنا ویحو نمکی ب كل زمیه

 هغیص «قاقتشاو لصا هدننیب E كرمان نلیرو

 هتف داوا دوجومتبسانمو تیاشم كوب كب ار ابتفا
 ترودو لاو اگنم کتک ۱9 8 ًارظن

 ناک

 راسو هجزنارف « هدهحنیال « هدلاتو < هد ىس راف

 هلا ردات و هدنراناسل ایوروا شف

 تان اسللا اع هدنقح یرلقاقتشا تروصو صا كرلت و

 زاکج هدا هصالخ ییامولعم یی الت هدا فق

 .ریلیدنا ریعت لاوش هدهحزتنارف 6 هکردمولغم

 قاع كنسیقاقتشا لیلحت و لقا سم كن یخ راب کن هاکو ت

 IT A هلته ین دلوا ثح رب مھم رت نا

 قوجك :EL EE تر هلک و ت

 ی کس یوا فک

 3 ه د هی رع ل وأ ندەمأ هع! اط م ناس ه دزقح

 نیک هلأ وح

 تققح . ززو الشا

 شلواع وضوم هتاشقانمو تارضرف

 هداسكب نامزوا « تاذ روپعم رب نادنشابک»

 هو ا جا ن لیدر و هدنروص ر هال

 .- ردشانا داتا لاعم يل لاو وا

 یدنلسا لا وتصت هکر و د هوا یا ماقم تاذ و

 «یدلدنا باق ه «ش» «به» .یدنآ « [۱]سوییه)

 .یدلوالاوش یدلدبا لادبا ه «لاو» ید « سون و ۱

 لا وش هح رسا رد را ه هلع تاقشحم فرطر هفیطا و

 هکر د یظفل س والاباق هحنی الی رقهن«یتشه “لاك نس 4۴

 (سهللاواق) كردا دخا هدربناتو اکا تاو

 . ردرلشع وق هنروس

 . ردعدق ی امعتس

 )لک هنلصا كانسهاک س والاباق یدمش 5

 E | كت رعت س وللاباق

 س وماق ۳۶

 « سوالاباق » هحنبنال ین ینلؤم «هبنانو تافل لوم

 یغیدلوا ذوخ ام ندنظفا « سەللا واق » یانو ىس

 اس نهدلوا قتشم ندنناسل .تاک كن هبنیال هک و

 یک هجان وب سوییه ۱1

 تن

 هلا یراه_ک سەللاواقو س والاباق هق.قلأ ین ۰ رولدا

 € لب و اق 3 لاواو فنر هدن الرا نادش اش 2

 یسهلج هکلیوک هدنشهوفا یر وق :لفک ةدناب 2یو

 ك تمماشمیهدن لهزا كرل هکر «ردهتسانعمقارصق«تآ

 دوج وم هدنرلن اسل هب ریالبا و ۵ تورم رد. رص

 هدیرربسعت الاباق هحرام « الس وق نالوا لوادتمو

 هاست تک کلات تشاشم O بن ندا

 دا دعت هدب راقون هد يخل لوک هدی رافقح «ردلکد رصحنم

 مکح ینیدلوا قتشم ندلصا نيع هللا تاک زمکیدلیا

 رو . ریل هلی دنا

 راھ r وش هل وا ۳ اعطق هکربن د هل لوا

 یسهلکل یخ قرع كاذک . هلوا جاتحم هفمروا ین زوا

 هدتئاع ْکهدنسهرآ لاوشو لاواف ندظنل لکهلنا

 ۱ یو ع یرلفرح فاق <« ءاخ ۰ فاک . ردهاظ

 1 ل ۰ هکر متد هدناهرب

 ۲ ردا لدا

 كرل هلک و ار ظن هننافشکو  تاقشحم كنهتسلا مع

 و تک ا ق اس یسهلج

 تقیقح .ییلیدیا نظ یهتنم هت رلر ذج بلاقو پاق نالوا

 یرلسا نا وبح قوحر هدهفلتخم هنسلا « ندرللوصاو

 ردشعلوا لکشتو ۳۹

 رسا قوج كب قرلوا یلداعم تا هد هم رع

 سرفنالوا لمعتسم هدایز كا رار ,لکنو . ردراو

 .ردلمتحمكبقلوا مار نلیربو هننا نارباو مع یظفل

 هاتیسن هټکلمو 7 سنجر ناک ندنارار ۷ ام دق

 شعد سرف شا راحهدیناربع هلکو د رو ةلوا

 یظفل اقتسا راب هڪ رقسن اسهکریلیدبا Hb شاراب هدشدح

 تابا «هدنناسل تی رقسناس .ردیا تا الو م۶ ّ

 ر وص ثك الاء یرلمسا نالوا دوحوء هلا ترک

 ا کن وج روش روک شملوا ذخأ ندهدنجا

 سنج ىنا یعیلقا ك ناتسدنه نالوا کلم كنناسا

 لاک رلیدنه ندنضشدلوا اص هکر دشش تاب

 هکردیعیبط .یدنارلردیا بلج تا ندکلام یهدنفرط
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 هدلاحوش . ,شلدهزوک اا تهحو یک راسا

 هده رقسناسهنن ءلکد هده اربع یلصا كنظفل سرف

E]ا نو ےک ا تیرقسناس .ردیا باج ا  

 مناط یجنکیا یدمیش .ردراو یمسا نی هبیللا زوب
 سوک | هني الو س وسه ها هاو هلک هقاقتشم

 هتسلا ابوروا هدرلهکو هکی دنا رویلیریو هدیرلمان

 .ردشمدلا ادب تاقتشم لخ«شعا لا |هتسه صاح

 ̂ ی ا هحنب ال هللا سوبه یانو ال وا

 :ردیالوقكب هدو .ردبا باجما كاملا تاتا نغیدلوا
 رسا تب افك هحاضیا یهلأسم دات  (ق) كر (ب)
 ندنظفل ت هویت فست اض هد E یسراف

 د تا ایچ هاا ر دا

 *یسراف كرهلبدبا بلق هببو هجنبجوم لدا نوناق واو
 هدناهرب ۷ | هددب دج 2.3 شل وا لصاح ی

 e راوهر داوس !هرزوا یغیدلوا موسم

 رد شعب 1 ندنظفل رابوس ۱ هد دن ز هدول هکر دهتسانعم

 1 هدنتغل دنزاب و دیز هدنزو رادوع رابوسا «

 اش ال وق «نمغیدل | هزعاسل . «ناهرب : ردهنسانعم

 یی اه یتیم هکرد ندنو هدیرببعت یراوس

 ایل هد . ردسهدام اوسا هفساتنل می ماه

 1 نالو| هنسانعم كمکح هلتعرس

 . .ردیعلوا لعنت ندرت

 هددنه م دق

 سوپیه ندتهج رکید

 . رلس هلدیا عاجرا هاصاوا هب هدیرلهدام سوک او

 ب « ب ءواو [۱] ۰4 )٩( س هدسا و هکن وج

 ظلت یک هد یلرح و (0) و قرهلوا تاص ابو

GSالو ی هاو توام را  
 جزو ك یشوا سوسه یو شوک 1 نما و

 هده ال « یهللاواق ۰ سوه هدهجانوت هک ا

 تیرقسناس به بسا هدیسراف « سوللاباقو سوک |

 باقایو < سا نلک هترلانعم كعرو هاتعرس هدنناسل

 يک + دل« ؛س قرح 6 رد موس [۱]
 , ريليدبا ظفلت

 ب انعم لا وش كاذک هدنناسل تد رق اس ۲ مر

 1 هد س رف هجیعو یغیدلوا ا ایف كن رالصا

 روشدا مز aT نداسل وا

 : هنلصا تانسهکت ا هدهکرت ملک

 ۳۳. لو رتک ندنظفل ( ا أ »د .,نالوا
 ا ندنوذخ .تا ندا ؛هدافا یسانعم تعرس

 ردراو یرلانعم 2 ددا تا هققل ای

 6۶ هدیظنل تام نالوا هتسانعم ها هدهحکن رف
 © نالوا قدام مسا هدهعروت هنب . ردبا تاالد

 2 ۱هلتعرس ندرعآ نوجا,قمربغا ىو (.دآ )
3 : 

 یک د

 ۷ رس

 ؟باح و تعرس هکیرلردصم «قعاق قع | ۳

 یش رب

 f 9دنرللوصا پاق تا كرلنو ۰ ردنمضتم ینسانعم

 كلام سده تاو ( یبا ), شدنوا لکش

 هام رظ ییدلک ندنرلتهج ناتسکر ت ینع ۱ «ندهل امش

 اسا هده هجرت ىلصا كنظفا س والاباق هددکلب هسربنا ۲

 £2 7 دیدج و عدق اتاذ . رلس هلندا
8 

 با یەک سوک | هحنیال .ردراو ییماسا قوح

 کانال یس ۱ کد درو نالوا سنحم هلا تا

 ۱ ..رددوجوم تبسانمر مهمو حرص هدهدننب

 مرقف كنسهبعشهلیخ [۱] تا س ناویحلع س

 aor كنس هق رفايادمل اتاذ كنسهبعش .تح

 ا ا زك | كنسالماف هديك | كنفنص

 / E كرلتمدخ کی دليا افا همدا عو «تآ

 ۳ ردا ها كا كنهبلها تایاوبح هاسلوا

 ندا اغا یصصال تامدخریارب هللا رعب مات هرشب

 ایر راذك راك كا ء«عدق كا ندتاناويح « كنانا

 تیتسا هدنراتمدخ لساتت كرلت | .رد راک افو قیفرو

 !هناخ بويل اللوق , هداسانت ؛ رغیا هن رلتلیدا

 صح هدهش رع « تا هصااب هنب رلنالوا شمال راق ج

Eی یس هل اقم نآ ويح لع هم و  
 زر اعلا ط +

 ۰ ردشعل وا ي رش



 هلن راش شپ کب شیدکیا هران الوا شمل راقبح یرلهیص ۱

 یاط ردق ه هحناک هنشاي < وا راورواب « قارصق |

 زو و “)نو رق هه او۰

 درا كن ( یراکیک نور. )+ ةا اع 8
 هکر دق وش اس « تسبرس و یروبس یر

 0 EA 1, هسلک نانسا ا هد راقا صیق

 ضیعو لوطم ۰( یادق ةا ) لخاد *یادق ا

 ۰ ردما ین

 هدهلخاد همادق نانسا نلد سارضا

 ه هطسوتم هیمادق ناتساو كوس اعاد ندیشلخ بولوا

 هلا بذر ( و لف ) یجاع ( هقحال ةقلح )

 یدح كسرف .ردشعا لیکشت هر زح هیشر هکمشل ر

 همادق نانسا نکلا هيا هدنو راسا ناناوا ل

 ندنغدلوا قرفتم هاماع ندطسوتمو رودم هلخاد

 هدنلاح قح هما عود رلا و هرب زج هبش رشا لکش هد 7

 وک )نام ۳/۵ رز

 نده دام وا یغیدلوا کاو كنانسا ندنرظن هط

 ةو ینجاع كنرذج

 ۰ ردشلنرنآ هرزوا ی 7

 ینسهعطق نالوا تتسبزس ها

 كن هنحاط نانساو نلکو .هنلخاد یس نرق توش 8

 ( هقبطرب جراخ كا نارودلوط یفاوجا كنند ق
 قمرایر ك یا كتب رب ںھ ندنغابآ ترد . ردهدای زا

 لا) یمالس كوص بولوا زمج هلبا (:میصالادیحو ۱
 نایلوا یاتح ( رکیک ندا ۹ 1 ی رلقمرب قایا و

 کف. ردروتسم امام هلن(. یفاغ )تل 8

 کوا ) هنحاط ايو سارضا ددع ۲٤ ( هک )

 هعطاق نانسا دوخاب ایاش ددع ۲۲ ( راتشید ناب

 نانسا دوخاب باشا ددع ءو +(راشیدلوا یسک

 ی

 هبح ات 1 ردد وقفم اضع بانا ê رد زه هلا ایس 1

 یسەدعم . ردراو یسهک کیا هد ( قصاق ) اہ

 (كوص «یغاب لود) همیشم بولوا زا یمجو

 كنسايلماف د رغما مباصالاوذ .درزوراخ .ردرشتم يآ
 یرل( یکنر كن رلیوت ) نوط ندنسهراس تاناویح

 ندنسهدعاق یرلبنذو هلغماغاو رلطخ و رایکزیچ هدندزوآ

 ي

 نوزوأ یرلهل ۰ هامل وب ۳ هلا اا ًارابتعا

 ءهاسلوا كرحتمو هصبق كن راقالوق یاغل وا جومتمو

 رب یلرق فورعم هایمان (هرهم) ه اشک هدنغایا ترد

 ددع ٩ ايو ۵ یسهنطق تارقف « هلشدوجوم را

 نده رطس ةذناسا تآ لها .ردا زمو درفت هلسلوا

 7 e وک ھن وسا انس لم

 تزلوا نا یو ریس ق رم هوزوا یلوا ریز
 یا ادنالرا یا اشرفا ءا قرشو اتسآ هترد

 اتامرح و یدرد فدا سا لارنصق U ا

 رک: یک ھا

 یایوروا

 لطتسم (ی نورتسورب ۰

 (یساط انق) حق یر « هدرافلو« شم ۰ ردسآ لا

 ینحق د قره و نتف

 ااا ردوا فلوا نا تزع راظ

 ؛ ررودبا لوبق قرع ییا
 ۳ هبفاممم ۱ E ییکیدتا دلو ندقع ا

 یسهفاک كرلقرع فورع٠ هدرضاح لاح « رافلّوم قوح

 ردلاق هش وا قتشم ندلصا ر

E 
 ندیا لیکشت یغنوروقو هل هللا راعشا ندا رتسو

 رونلوا ربع نوط هنسهعومج تله كرالىق نوزوا .

 کز و چاقرب ابو رب ِ هارا هاراعشا نوط

 قوط نالوا و را ۶ ےب بل سیو طی وک

 اونم  » RAEقوج 51 ) لاو ( ) نشای

  ) ۳ TE eبطلاب بولوا تزابع ند

 ریل رنآ هب هعون چ اقرب هرزک ۵وقو هحرد هدرلن و

 قونوط « ضاس یلرک : نوط نالوا ضاس ضر فلا

 کدینسارآ .دارلنق شضان نر هاس كداح : ضاس

 نلسرو نانلوا هدهاشم ب رق هن ی ام هایسعا ساکمنا

 فاص :یخد نوط نغای ؛یک ینیداربآ هنیرامسق یضاس

 یس همح و هحم وز وا

 و كنهرراس قورع

 1۹ ي هنس رلمسق لعاب ۳۳ نعاب یلوغز وق 1 لعاب

 و 4 ا JA لزق ید نوط

 قسایو «یلا ران وط ب تک سم , ریل هل ربا هنن رامسق لا



E 005 هد 

 نالوا هدرلتبسن فلتخم كرللبق هایس هلا ضاس ) رق

 تابسن كرلبق ضاسو یرمرق) زود « ( یطالتخا

 ندرلکند یزعرق یرلبق ) یروط ۰( یکرت هدهفلتخم

 ا و ا هی ایم یک تار یر
 هدن رزوا كلر یرمرقایو یراص « هایس ) ییافصقص

 هللا رالبق هایس ضاب ) جرخاو (رلکل ضاس كوي

 رانو بولوا ترابع ندنوط (یطالتخا كرلاق یم رق

 .رلریلپ د أ یقت اه درب هر وکه نب  هچ رد ېک ر لن وط طیسب یخد
 یداع ق قبجا رق قحا هدایز :نوطرق ضرفلاب

 ۰ یریق ریغیص « ريق ریمد «یریق ناغیاق ءریق و وق «رق

 : نوط رود و یغیدنل وا مش هنن رامسق ريق لزک

 یروط ؛هنرامسق زوب و وق « زوقیچآ زو یداع
 و وق «یسروطزارک یروط یداع«یروطلزق :نوط

 یلافصقص ؛هرامسق یک یروط رمسا «یروط هناتسک «یر وط

 هقفاتصتم «لآ ناافصقص هزغیینانصت : نوط
 جرخا یداع یخد نوط جرخا ؛هننرامسق زو ییافصقص

 هت رامسق ج رخا و وق < جرخا یارش « جرخا قبجا

 «ككلام هنسیک زبح رتسا ) هل وق ادعام ندرلن و «رلیر 1]

 هوهق یلتوس دوخای یراص لام هل زق یرللبق كدوجو
 كرللوق هللا یسهل هدهسیا یفیجا ايو سون وق كنکتر

 یسهلوق دروق « بوت هراف <.( ردهایس یرلتبام
 یسهدعاق هدلاح یی دلوا و وق للام ههاس یجوا كرالق)

 هدهرلن وط طول ی ) هایس یرلت ام را وقو یخ

 ك رک كرل نالوا هد وط و وق ء ریلپ دی فیاض

 ارم مدن ر هوان ینا ولآ هاب کو شیپ دی هک

 قیچآ . ریلیند «یللیچ» اکوب هسرونلو رلایق ضایب
 هدنسهفلتم یاو تندوحو كناوبح نانللو هدنوط

 راکنب اط رب لکشتم ندرالبق هایس هدزرطرب قرفتم
 هسر ولوا یم رق راک .ریلند «یلکنس » هسراک هل وصح

 درلتآ نالو هدنوط قجا

 ه یزمرقایو هاس « كوس هقدلوا هدنسهناتخم ءیجاوت

 «ییالق» هسر ول وه تاحشول لکشتم دکن هابس لابم

 . ریلپ رب و ییا «یاحص»

 هدنرزوا كران وط یروطایو لا «نعاب ایرنک | . رلنید

 راق » هسرولوا رلدکل ضاس هدنلکش راق یشاب شوق

 م وک قلقالراب هدایز «نوط ,ریلش د < لی دغاب

 هصاخابو هدهفلتخحم *یحاون .رونل وا هوالعیظفل «ییوتا 1

 اکل یزمرق ایو هايس هدنرزوا یرغاصو زوموا
 هلیسهک «هلش» هبا شلدا دندح هل رالق ضاس بونل و

 1 با تراش

 بات ندناس نسل هاک تاشو ت  رلن اشن

 هدرزوا اب گل رلت ۲.۱دنعام 0 زمکیدتیا

 6 : روتلوا فداصت هدءهرلتراشا و نان ضب
 کرک یلپوطو

 ندا لوزن ردق هنچوا نور ندهېج ايو « ( بوط

 i هدرلقایآ هلرلناشن ( همتیقآ < لاله ) هجتوزوا

  رظناشن ضاس ( کس ) دودحم ابو عساو هدنسهبحات

  هنولم ةدام نرو كير هدلح ادعام ندرلنو . 1

 ۳۱۱ + ۱ دهن رز هما ,یتویغ هان (غابص )
 اف دامت (نلدیلک یغآ صربا) هددرلنآ یلکل ضاس

 آو راز وک < یرادانق .نورب هرکل و .. ريلیدا
 نالوا ا عیب امان ایاغماوا جیربش و
 . هدههج اضرفو هدیحاوت ضعب .رونا وا فداصت هدبحاو

 / راعشا"فارحا ) رها ليد یرلتماقتسا رلاق

 «لآ « یروط « رابرع .

 ٠ رلردا حیجرت هنر رکید یان وبحب که دن وط ربقو ناب

 قيايكلآ . ۰ یسلوا یربق هلق ووق « نوطریق طقف

 م كاب راوط «یسلوایوغزوق كزعاب «یلوا

LE al eyb 

 تایاورو ءارا یهدنقح یرلناشن هل رلنوط كرل

 (نوط) یرلکنر كربابق ندا رتس ید كرل
 FE همتقآ نانو راوک هدنس هفلدخم ج. تاعطق كند و

Eاوخو « راشن نالوا یعیبط یک  

 عساوقوچ زا دوج وم هدیدزوآ هپج

 1 تعص ور یصوص

BS 

 هحنتمقو تلصخ  Eزامز هدنقح یرلقدلاق .یلاخ

 كارلا هکردراو رکف ررب هدربه یربندع دق ۱



 تاالد هنسح و

 رظن چیه هدی دی یمحسق 7 اا ۲

 او لود ینیلز کیه یرلنا EST صعب نالا تو

 ۰ ردهدکعا دغ سس

 ر هدر سه تاللالدتسا و طقف .ردیا

 گر تساوی تھا E .هنس ٩ یفخس

4 ۳ 1 

n NY 

E EE 904 EE ES 

 رگ 1

2 

A SR 

۱ 
 KES هدز هلج زا

aرابیعو « هبیروط نيب « یزغاب وس « یربق  

 هنرارح طقف . ر قال هنا صا ناویح رق » هدندزن

 هدیضارا یلشاط نکل «ردیلتنمیم نعای و نما

 نک؛ ۱ «.,ردهدایز تباغ تبع ری و مونو

 ارا دشیا ی راکدتسا ناس
i ۵ت  

 یفیدجوا هدا وه ك

 ! ناتا هسیا رلرر و رخ یتفیدلوا ل ؛روص کا
۳ e 

  دارحبص هجزسوقروق ندرلهوروجوا كن ۱ رب یک

 یتخیدلوا یروط ؛ هلا لاوس ینکنر كهسرای وط ی

 یسهجالا ناغصقص 4 تپا داععا ةتسراردبا

 رلترشع « لوا قازوا نی ردشادقر ۲ درو

 تاما دوخایو نوجیا ترفاسم كج چک رب هکردراو
 هدلاح یراکدید « نموق هنروخآ یا هوا قردلوا

 کما ریدقنو حیجرت کند لا ویوق رالوی اپسا

 ردق هجحولوا نعي « رولوا ندهلوروی لا ویوق»

 هدف ا ما زره

 «قینریب یسهقای «ییکس ( تساروبچ ) زاریاچ هدرا

 كازسنع, هرلنا ویح هانکیب قاطرب هلب رامان یناشن شوا

 رلبع . راردوشود ندتمیق هلروصوا كردبا دانسا

 ( نملا قلطم.) لیکتس یسادعام ندنغای1 غاص لا

 نالو ناسنک یوم هد فا یا در" هل | نالوا ۱

 ترد دوخایو کیا كوا یلتکربو یلتنمیم راناویچ

 پوا رازسنارف .رلرید ردیلتسوخن نالوا لیکس ینایآ

 ترد یلیکستردهدلاحیراقدنوط لوبقم كیی |

 یسیکس:هدنغاباغاض در لزا و قتارف

 طاقت كنا رج ندب ءرلردا اما هلتماتش ا
 هدب رلکرتشم لصف كرلتماقتسا یرلقدلا كزالبق هدنس ن

 نالوا ترابع ندرابتنیرویق یالوط دوخایو رود# |

 « لیدنق» یهدنتل ۱ لک اک بب رق( راق 1

E 

CC. 

 رثأاتم ندجانمو قاسم

-- ۶2۱۵ 

Saوا 5 + و یوا تا  

 کیا هدنطسو كت هح ؛رددعس تمالع « نشیرش »

 Sr حوتفم رق » نانلو هرزوا كعا لیکسشت نرق

 تل 1 2 وتفمرق 1 زدیتمالع تماشو ,سح گو

 تمالع هدقارصق « هبد » نانلو هدنتسوا نورب

 را داراغو 4 دیتا هدفا هدهسا نبی

 هناح كقنع + رددعس تمالع « باحح » هدنفرط

 تمالعع « بلا قش » قریب یبهقای هدنسالفس

 «.ردسل ناشن » نانلو هدنسهحات ردص ی

 « دارگا » نانلوب هدنفلخ تارا هک ۱۱. ورد دعستیفالع

 نانو هدلمرب برق هنغات نالوق ؛ رددعس تمالع

 نانلوب هدنمادق كواح ؛رددعس تمالع «هشرشلاناشن »

 تفالع کا ییا ناخبا د و وای .هرس او

 EE » ناشن شو » نانل وب. هدرلقانیاف ؛ رددعس

 « جیارلاناشن » نانلوپ هدننیقی كينذ ةدعاق هر تیام

 بونلوا دع لبلد هنغیدنلوب هدبلط اد كغا رص ق

 ناساط اودی ر واع
 نوط

 هد رض ص و تج ر ا هدنخل راتخاوهدنکلحنک كناوبح

 یتغوح رب كرلنوب هدزب

 »بهت و رلت دیا رابتعا و دامعا هنداکحا و

 تاسف هد اتشابو فص مس وم دیک ناف جدتك یخی

 < هنکیدلس هلوا قونوطو قالراب وتو قبح 1 نامز

 كلاعو وب وق یرلن وط ایرثک ۱ كننایاوبح هراح ماقا

 دہشح ھو هنغیدنلوب قشر راق ندعوا یه ك و هدهل دتعم

 هنکیدلوروک یسوتوک هد مه یسییا مه كرلت ۱ یهدنوط

 ردانفل | < ردا یروط هسا رولوا كح هل دا تقد

 ماکعا قرهقاب . هنکنر كناوبح . ریلکمزال كمەمد

 صیصخ كناودح الفا هسیا ندقمشایغوا هلبحا رختسا

 هن امدخ کج هلی دیا

 هدکنرهن كرلناوح ناناو هدنوط و وق ایا یا

 هدانز هلتتسن هرلن الوا

 هب هعل اطم رظن ینسهنند تالکشت هر وک

 قسحا ینر نوسلوا هس رول وا

 ۳5 ٠ a ۰ حرص م 

 قحا ادعام ندب و و یقغیدنل و روا باب و تسر دنن

 ارا هرلینول وب وت ندقاذوا + كنناوح . یلکتر



2 
 دنکو دی یالوق اهد یرلسشتیدنا قرف بولیر 9
 یلشرب ولا هدكب كناناوح یلکنر قیجا هدرلودرا

 كناناوح یلئناشن . ردا تافک كملس یفیدلوا

 رکف «هنسوززآ و قوذ كسکیه یسهملنکی بولشکی

 ضارتعا یاج ندنغیدلوا صوصخ و مات هنسیصخش
 هنتمقو ردق ليز كنا وح بوقاب هدهنن رن اشن هدهساکد

 . رلکم زال ی.اهشقلاق

 ( رلقایا كوا ) هبادق فارطا « یدوجو كتا

 هحیلشاب هل رمان ( رلقایا درا ) هفلخ فارطا ؛ندب

 ورا ےس هب هبحات چوا

 هللا ۰( نوس ) قنع « سآر س رلاوق كوا ۱
 ترابع ندهاش رب زرابتمو نانلو هدنسهدعاق كوس

 ۹ ندوغادح نالوا

  رثبراتع ندن راقات كوا ینعب

 :(هغروبق) عالضا لب ۰( ترص ) رهظ ند ۲

 ( ات نالوق ) طبالانیبام ۰( رکوب شوب ) بنج
 . ردنرابع ندنطب و

 کیا كنرغاصو « یرغاص - رلاوق دزا ۳

 ندهفلخ فا رطا هللا ( هجلاق ) كرو نانلو هدنفرط

 شا لکشت هلا هجو قیالو امان قایآ یه . ردترابع

 ز وموا) فک 4 هیمادق فا رطا . ردکلام هعیصا رب

 قفص ( لوق) دعاس « ( وزاب ) دضع « ( یکیک

 هفاخ فارطا و ( زد ) هکر « هاتسک ( كسرد )

 قاس « ( قولیوا ) هاه « ( قاناق ) هللا ؛ ید

 فارطا و ندهاتنک و ( بح ) شام « ( قاجم)

 « فوط < كرعا نالوا كرتشم هدهفاخ هللا هبمادق

 < (هظلغ رامشا نانلو هدنسورک كعوط ) هتب

 لدکا « قلیغاقوت . ( هبدح یلرق روتسم هل اقا رط

 (.یسایلع ةفاح كغا رط دوخای یسیلفس ءزح كغاىغاقو )

 a 6 ای نتتماتسقا هلا لحرو

 « هدنقوف كرازد « رلهناتسک هدهیمادق فارطا

 را . راد واط دوم مدام تنم هدهبفلخ فا رطا

 ندهما دق فا رطا هلا

 2 بیا راراشب ردق هتس ۲۰ : ۱۸ قرهلوا یطسو

 . ردشعلوا گو هدیرانایاشی هنس ۰

 ندنکیدتا 9 قمسق كنا وبح

 و

 هژ وک هتشاب

 ۰ ردمزال كا لیبعت یرغوط یشای هرم ینیدلوا
 ) هعطاق نان سا نایارب هشيا هحولشاب هدیایو

 ۶ هعطاق نانسا . ردرلنلیربو ین ( رشید كوا

 2 همشق وا هلعرامان هنحاطو ( یلک) یان
 5 دارادیدو هدرود هفاک كیابح . رد دل وا

 3 ( یروقح شید ) هحنسا هحقدنشآ یسبولع

 هدرلکچ و ترس تاغ رلشبد . رارروس هیراقو
 i الو شنشلرت یلکو ارج هدننورد یزاوا شید
 ۱ (:همنکح ) هفضمو هعطاق تالآ هعبطلایظع

 نوجا كا داکتحاو سام هل رکیدکی بولوا ترابع

 رلر اقبح هحراخ ندننورد هحنسا هددکح تسوا تا

 ۳۳9 ضاوخ نه اكر وب هرظتم نانا
 3 1 هاشم هدای ز اهد همظع ۲ ظن ةن رل هب وميك

 ونو) هنرق تالوصحم هجګوکنو تد تارا

 دما ظع ندنراکتهزکب ه( هدنتعط اغاغ « قارط

 ناب هدنجما كنب راکیک هکچ رلشید
 نلیدا ریبعت نس سوق هددکچر یه بولوا عوض وم هنا
 ارت یول ع سوق هکر ردا کا یحتم طخ رب

 ٩۳ قا لاو توق هدایزو ضیرغ اهد ندلنس
 ا ہرا 66:۳1 یددع كراش د هدرلثآ

 ."ررونلوا قیرفت

 5 ا
 د وا یجیسک) هعطاق نانتسا رنو .ردنا فلخت
 راش د ناب رم دوکرا ) هبس رضو (یثید یزا) هسلک

 ۹ -الوا < رلشبد . رلرونا وا ے بش هحوا هلن رلمات

 وص ندکدویب زارب TIE زن یک
 رهدیا بقت (یرلتاشد) قا ندا رتس ی رابدنک

 در 8 رب ها راتشی ردنا

 وما یراکدروس |ارکوص ندندالو دوخاب «هدننامز

 رودص هحراخ

 1 | هدهسیآ رلبرو یاب « یرلشاد توس »

 | مولا لغ «رلشید .زادبسانم اهد یریبت هطقاس



 (یرشق سهوج) نامهس هنسبحذموا (یشید لف) ما
 هدنسهعطق شیک كیيد ٤ عش لف 6 ی

 هنمسسق نالوا ارعم ندا نع درج هدهسروناو

 هللا نامهس هدییرذج مسق كرلشید هلبا ام ق

 .ردیلتمواقم تیاغو «ضاس هګراص ینر .ردروتسم

 ردا رتس یرزوا تكزسهجاع هدام داد رج مش اپ

 امسقو جاغ كار دح مگ ناموس ا ردهدامر شضاب

 نرق بودا رتس یسهعطق. نالوا .هلضف ندنکیل ٩

 یتفاوجا كد رح مىق هدهنحاطنانسا و ناکو هنلخاد ۲ ۱

 رلشی دو _هعطاق نانسا .ردهقیطر جراخ كا ناردل ۱

 قلوا یلفس یسیتلآو یولع ییناآ
 هرتاد فصن رر مظتنم هقدلوا هدناب ا وح جنک بولوا ۱

 ددع ۱۲ هرزوا

 هر ادر هشدالراتتخا ناوبح هدهسرلردآ لب

 ندهروک ذم نانیسا ..ردیا رفت :یلکش كنهروک ]

 9 کیا ناناو هدنسهروا كشيډ یلاو ه

 ناناو هدنا وصو هدنغاص كشيد کیا ور ۽ 3

 بوللو هدنرافرط نا رلطسوتم ؛ طسوتم هدید رر
 یه . رونلوا هیمست رؤ هلندا ماعا ییس سو

 (مق ید چنا تلا

 5 امده واف شید. ) یرذح منا بد

 . ردیا .ضیع هعطق کیا هدزوآ ی

 رلکهدیلفس ًاراتعا اک ون نشباڊ نمی. كلا

 هفلخ ندمادق تولوا هدنا وط هرتملدم ٩ ١ طسولا | 1

 قطو رخ لکش »ین یرشو

 شبد) دوج مىق ؛شید] هنر 7 ی ےک

 سد ی یا( <

 ( مس
 د ږچ ےب

 . ردا هارا

 .ردبدحم هحفیفخ یزو كوا عب یج راخ یو يا

 ندرلیک هدلفسا ثا « رلیک هدالعا كف هحضرعو ۱

 هب هعولعم «ح درب نس كلا وح بولوا ه هدایز | ۱

 کیا ایو رب ندبا باج یتقد دن کاپ ی
 یلخ هجو .رد( شلووا ) روفحم هليا رله" 4

 یسا>راخ فرط و رعقم زار 7

 شید .ردن وزوا اهد ندا دق هح و یدادتماو ع

E 0 

 بس سس سس ےک تھوک 60۷70 ےک اک ی کھ کی مت ھو

 بولوا قیضتم

 . چه

 شید روک ذم هجو هدنامز دا ورب نوئسب هنسلخاد ُ اتم هال و أ نجراخ بولوا 8 :E ندم و

 هدنکح یغامنا كد زج مق ۰ ردا زرا هدنقوف كسا

 راکجو دون ود هب یغاشا کهدکح یراقو و ه یراقو یک

 هدر هرزوا قفلو لباقتم هنیرا رکیدکی هدن راقدشوواق

 روک ذم هکردراو یرل ( یزو تسوا كشيد ) جا

 زارا یرلتمالع صوصخ هنیبعت یاس كباویح رلح اب

 هنی رکیدکی « هدنسهل اھم نانتسا كرلهکچ
 هنا كرلد رم مسق ندا ساع و كلد بودا لباق
 مطس هدرلشبد یکایک . رلشد تا حط س

 ًاضروعتسم یر وط ۵ .رجراخ ةفاح ندلخاد هفاح روک ذم

 یرغوط هنیرعق فوجو هکردا هارا فوجرب لوطم

 هکروننروک یفیدلوا ولم, هلبا هدامر هایسو یراص

 دب دح یا ملی نم فوج .رولب رو یاب قجه رآ کو

 ا و اات وا زیرا یوا
 (یرانک كوا) همادق هفاح .رددوج وم هفاح کک

 عساو 4 نوزوا هدایز ند( رانک درآ ) هشلخ ا

 ینلخ هجو ید هدنطسو كن هبفلخ هفاح بولوا منت مو

 قم نالوا لصاح ندندادتما و ماود كن هنآ زە ىە

 قرهنشا هروک ذم تافاح هتشيا .رددوجوم (زبا) لرب

 فوج ارکوص ندکد اک هلاحرب یوتسم كاکتحا حطس

 ما وعلا نیب ) ینتت نرق هدنطسو كنس حطس روک ذم

 هغ دال رابتخا نا ويح هکردیا لکت (یفلروقوچ قجهزآ
 .ردیا برق ههفلخ ةفاح بوشالراط روک ذم فوح

 E كاجتجا حطس بول وا طو رخ ,۶ نیسیسوق

 ذخا لکشر رودم تیاهنو راحود هنالدست یخد یلکش

 هنحاط نانسا .ءرولوا باغ ًاجمردت ارکوص ندکدتا

 یستلا بولواددع ۲6 ( رلشید ناب یجزوکوا )
 ۱۲ هدکج رم هرزوا قلوا هدلوص یستل 1و هدغاص

 کیا هرزوا قلوا روتسمو درح خدو بونلو ددع

 هرتمیلیم ۲۰ : ۲۰ یدرجم ءزج . رد هنارا مق

 ) هدنرلجات بولوا

 ۰ ردد وح و٥ رله دح و

 4ضیع رلبآ بم ( یزو تسوا

 وزا ) باسا ایو هییاک نانسا
 ۲۷ -- ل



 رم

 ناب ) هلیسهبسرض ناتسا كنهکح ربره < ( یرادبد

 وز و نانو هدننب (زلشید كوا) یسهعطاق ( راشد

 ع وص وم هدهفام نوزوا زدق قمراب ترد ناد س

 مای و هرلشب د ددع ترد ندددع ررب هدف رط رپ بولوا

 ۳۲۵۵ رونل وا فداصا اولا هد رلقا رصق هکر یلب رب و

 تا وبح ردیآ ر وهظ ea a ۱۳ نادنشان

 یهفاتخم .تامالع اال هدما ؛نینعت ناک كنم راشید
 ٣ ی ی

 یال ق یسهش اعمو لمکم هدرز كا هدهسیا عماج

 هعطاق هلج زاو هعطاق نانسا نالو| دودحم یارفو

 . ردرلالفس

 OEE هلت رل همر وتس كتهعطاق ناتسا تس

 ناسی عب راهم كلبا یدلوت نامز كناباوبح مومعلا لع

 اد نکرد نبع یشای نوجا یغدلوا یولیو سنام

 هدنننامز. دلو« ناب اطا ۰ ردلل دا رطاخرد هطقو

 نانسا یجننکیا یجترب ایو. یراع ندنانسا نوتسبای

 دلو نامز صوصخو . رولوا دوحوم یرلهنخ اط

 كغارصق دوخایو ندنساوا رخت راجود نوک کیا رب

 ا کا هدنجر یدنح هابتسح یفلو يتوق هدایز

 قج هلو هددلوت نیحرلن دون" ,رماک یرلبا ندنسمهلسب

 .رلردیا روهض ن نو ۲ یج درد او یجنج وا هسا رولوا

 هر وا تشک )لع یر و نوک "یا

ESASهفاح کل اب بودنا م ج ورخ ( کک  

 ۰ رولوروک یس (یرا اک كوا ) همادق

 یراهیمادق ادا لزلط ساوتم هاو ۰ : ۰

 (یرانکدرا) هفلخ هفاح هسیا دل رلهدق« «شغعا جورخ

OTR 

 ! رول و شد ترد هدّیخه *دتع گل ۳

 نتا عس و ۳ سخت مطاق سوق تب تفت 4

 دشلراروق ندهثل رلیافس طسوتمو

 كح هدا زوهظ اا وم ناکا -- قلبا

 ر ( نا شید ) ان ا ۰ "سعا زرا زار رع

 ۰ رد نکلا ر وسم هل |

 را جورخ هرخو«نانسا - قلیا ۱۰ :
 ها هلوا هدک یک یی داسهلوا هجنکم ا ۳

 ؛ا راشمقیچ هایماع رلرخوم س كلەتسرب
 : ۱ . رلرداکد هدساع هل رکیدکی

 ا رکیهکی یسهمادق تاغا كرا م مس قا ۰

 ول وا مساو ۰ مظتنم ىف سوق -- كالهتس ۲

 هم 7 23 هدقدنلوا قضت هرل ولع مدقم

 نرجع اوجد هتسلصا لاح هنن تودیک

 هوقس یرلمدقم كيهعطاق ناانسا س كلەنس ۲ , ۵

 : رالشاب هدهکح  تسوا الوا لاحو برق کجا پ ردا

 3 زا وط یر رایاد "هدنشاب ۳

 < ردا طوقس رلطتسوتم دس هدنشاب ۳,۵

 ٤ وولوا اف هترلر لاد س هدنشاب 0 `

 عیار ا طوقس رل رخ و س هدنشان ء , ۵

 ۲ ۰ راک هنر رلىع اد یس هدنشان ۵

 | رلطس وتم ها رهدیا ما ورو بس هنگ ۹

 نیک زار یزاهیمادق هماح . رولو سه ونا

 ," رالشاب هفلوا یضس رلهدقم

 ملی نا جی < یضس رلهدقم س هدنشاب ۷

 انس سىل هبفلخ هفاح یرلهمادق هفاح ال خم

 ی هدقراغاب 1 > راخ هدرل رخ وم ییراقو .روناوت

 ۱  یعور وق جفت الريق ماوعاانبو هدهحرد ك

 روا یغور وق 2 حفزالریق . او تا وا و ی واق راب رب نانلوا

 « ریلاق ردق هنشاب نکس نوا حو ترد

 وم « یفس رلطسوتمو مدقم -- هدنشاب ۸

 ا ا جو اج ۳۲ «:سنالعا هنلوا مس
 اتم لوطم اضزمتسم ئ زکر یانیم ۰ شدنیلس
 م هللا همادق باح . ررتسوک هزراب ر ترابع

 تک رکا تلاع 3 جو اه جارآ یک

 . رولوا یهاظ طخر هجموزوا هدنمان

 ص یاننم « رودم رلهدقم بس هدنشاب ۹



 رودم راطس وتم « راط ىس الا RI ی

 بولو یعاط هدهدرلن و قس کوک ول نه وطز و ۰

 ۳ رشالتاب نر ۴ 0

 یاتیم « رودم هلتسهدابز رات دق س هدنشاب ا

 رال ةه اش اه ظا

 "از هانکج هوار کپ . ردش کک 4

 س اضیخ د 2 < وه ننه وک

 اند و )یا يزگوم

 زا دیار

 رلطس وتم دز زن وا

 نیت ۰« رودم هرخوم: ناسا E هدنشاپ 3

 هایسهدای: هنسهیغلخب هفاح تاک اکیتحا حطس Ff ا

OEE ENE E.اک  
 ہص رع سا ت یہ با وو و ه داش قج هسا بر ۹

4 

 < عا ۳ . ۰
 دعا ندهد اع ہد اے هاتهج ید !ضقا

 ساک 35 هل هاو دا فنی

 یو نالو ۱

 رود, و الفس هعطاق«ناتسیا + و ۱۲ 5 ح  ۳ ۳ 1 ٤

: 22 : 
 :الماک نام ی E ی انو : اضعب هده | شو" و

 ۰ .ردراو را

 لاق نانتسا یک سیا کک 2

 2 رم روە هدهب ولع ناسا هددربا قوب هدیلفس

 ی ردا ا

 كثم رب ناه-الفس مدقم ل هقتشاب ۱ ع ۱

 4 ردا خا

 کک عا ٠ لو ا ۱ ۵

n۴ ذم لکش  
 بلاغ رلقجهزآ هدنرلط-سوتم كنوع طاق ناتسا

 هست

 ۰ ردهر ز وا كا a یر و

 ۱ . زد برق هرانگ گرا ی

 وار وه ۸ تالو اما رلطس

 تاب هک تسوا : رد شمالشا هل 1 ىم تا هسیا

 دیدیا ( یچه را ( فک رج او هد راه سوت 1

 رواوآ

e ۱" 1اسا كنج تل. حب  

 . زار دهدناکش
 دارا هدف هدا ۱۸ و

EFوتم < -  

eست ۳ ی  

 یدشلش نالوا مظتنم

* 
7 

lLاب  

 س

 2۱ ی ما نیکی دکی رامان بای
 رب ناه «رلکش رب ( یلهشوک ترد ) ایاوزا ةعبراوذ
 ۰ را ا تسنک اک لر طتہسم

 هنلخ ندمادق كراطسوتمو مدقم س هدنشاب

 نالوا "اضرمتسم یداعبا نالوا ( ه هقرا ندکوا )

 یواستم تایم هعطاق ناتسسا .تولوا هداز ندند »۱

 رد 7 ۱ یقالا ب للا

 ناک لظتسم رطسوتم هم «هدنشاب ۶

 ءب ورک

 یلکتش لنظتسم رازخوم - :ههنیشا, ۸

 Oe لقب روک اک وک نسامرو

 بودیا ادس ماظتنا مدع ه ؛روص ی وا ۳ و

 گر هلس هدأ جا هاب رک دکب تا یرل را بک, او

 نالوا ریه ( تشد همزق ) تولازوا هدهحرد

 ٍ I لا
 ی رب تای هلص اه ا رب اط ىلا

 كن رلتدالو دوخایو راز هلا یاب

 یکی نر وهط دل رلرجنح وا بودیار روو REP ED رد

AEكتەتاد هنحاط اا .ردنا ز وام |  

 ؛ مدنآ ۲۵۲۰ SRA ۲۲۰۱۰ ین

 هنشاب کیانوا .راقح هدهنس ۳ N اضم

 قره وا نش ه یر وط هقدلوا ۾

 ,رولوا ییمخت یسارکوص ندنو
 كل ر هل دبا لبه ات هدرلهنیا ةايناالک 1

 ًاضمب و

 یس 0 ورح ردق

 هدهس را هل دنا لمعت

 دیعیط لاح اکا

 هق دنا وا ما دختسا هدهلش تامدخ در رشب عون

 وم هر
 هحرد و رلبا كا هج واک ذ كن هملها تانا وح سرف ا

 هلک ت ایا وح .ردهەكلرو تابوح | وقدل

 تقا هم ۵ هدا ز یماستحا ۴ ردب رلن ال وا لصاو ۱!

 نالوا ل وحتم 5 لک یس هظفاح و میم یعاطا و

EEEنه اظ هاساک ح ك مس , رلقال وق ۰ شیر  

 ترا



 سه س

 ریغو" مظتنم «قأیست یتعب شیورون راشو رول

 یعتصو یعیبط . رولوا ولرد کیا هرزوا قلوا مظتنم

 رولیبهناوا میسقت هدهرزوا قلوا
 نسورو : یاسا بولوا . یعاوتا

 دانتسا هلح رکید بو ر دل ندلحم ر اا داس

 هوطخ هن هفاسم یمن كنسكبا تقو ییدربدتسا

 یر رولو "هناشن کیا هدراشبورو .رونلوا ریبن

 ایداع یرلشیورو یعیط ET یرکید نیا

 ندنرلشیورو شیراب هلا موهو لعن ترد «یلتعرس

 كركر انو جما یمالک ۲ ینعون كقابس بواوا ترابع

 BY ی راکدهلا تقعل ی رار هد ز رطهن كشىرلقايا

 رک مزال كعا

 قوج رب كراتو . م

 زدنا ذخا هغاتخجم

 قی

 کد را را فشح كأ كلا س شیورو ات داع

 وا اب ناوح . رونلوا اجا هدنامز ترد تولوا

 ارجا یتسهوطخ هلنایا لوط كوا دوخایو هلقایا غاص

 یا ءیادق فرط ناو هدامز یجم : ردا

 لسحتهفرط لباقم نتلقئو رر دلاق ( قایا غاص كوا )

 كام ر دتنا دانتسا هرب 0 یغید ر دلاقو اک ؛ردا

 ۶ وا فرط کیا هرز وا

 كوا .رواواشعا لک یار با و ؛ ررب دلاق

 قایا لوص درا | رکصن دکدتنا ساع هر قانآ عاص

 ی( قایا لوصدزا ) رتا

 هړزوا قوا مفر زونه هدقایا لوص كوا « هدقلعم
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 فرط ند هدامزو .رونلو یی مفر نف رح ابو

 ؛رونلوا لیثح هنرزوا (رلقایآ غاص نای) رلیبناج نما
 ( قایا ل وصدرا ( مس اح فرط ةد یجن> وآ

 قایا ل وص هوا ) رسا ؛یمادق فرطو هدقلعم اع اد

 1 رکصن دقدنا ود هد ةلعم تدمز هد یسکبآبولب ر + دلاق ید

 .ردنا دانتسا هار (قایا لوصدر Bi Ibe یناخ فر ط

 (قانا ل وصكوا) رسا *یادق فرط هدنامز یجنح وا

 (قایا غاصدرا) نع اخ ف اتو دم

 كوا ) نعا *یمادق ER هکر لیدی مفر یخ

 رلینناج رسيا فرط ندد ندنفجهل ردلاق (قایا غاص

 ۸درد ., رونا وآ 93 هنب رزوآ ( رلقایا لوصناب )

 فرط هللا (یقانآ غاصدرآ) نیا ءولخ فرط هدنامز
 TEE هدقلعم ۰( قایآ عاص كوا ) نعا "یادق

 بودا دانتسا هر (قایآ غاصدرا) یعا *یلخ فرط

 ندنغی دنلوب هدقلعم (قایآ عاص كو!)
 رسا ءولخ فرط یک یغیدلوا هدنامز یجنرب قبط

 راي رطقندب ندننجهنالشاب هغ رب داق (قایآ لوصدرا)
 تولیدشیا ادصترد هدشورو و .رونل و هدی رز وا

 و کیا رازا . ردنیق تیاغ هتربرپ ینیکیا تكنادص
 Rn یدومع كلاوح هدشیوروب و هم

 ءرولیروک زا کیا هسرورو هدهجرد یطسو هدولوا

 فارطا هتنرازبا كن(رلاوقلوا)هیمادقفا رطا هکنوج

 شا وایشاواب .(بیرقن) ردادانتسا (رللوقدرآ ) هیفلخ

 نا *یمادق فرط

 ردیرد

 هنن رللوق كوا یرللوق درا كناوبح < هسرولیدورو

 ا 1 ۰ رولیزوک-زا ترد هسرمهشدتب
 هن ندنکحهدا زواجت یرللوق كوا « رللوق درآ
 هشیو رو هارغایآ غاص كواناوح ءرولوروک زا ترد

 i کر ح كرلقاا ترد کیک [ ظن هنسمالشأب

 5 ردهن رزوآ

 قانا غاص كوا ادص یر

 قایآ لوص ادن نکا

 قاا لوص كوا ادص یجنجوا
 قایآ عاص درا ادص یګ درد

 ا لزحو یطسو شاواب ؛ شیودو ابداع
 ینیدل وا شمقلاق ڭغا ۳

 ه هناسمیهدننب هطقن ینیداوا شتا دادتسا هلا هطقن

 ۶ ءادا شغا ناب امدقم ینکیدلد هلماک ةوطخ
 ردق هضرا حطس ندنسوغ دج كناویح رلفاوم ضمب

 وا هنسهاماک ءوطخرب كناوبحوا ییهفاسم نالوا

 .ةولمخ هاو وو ینفیدلوا هجهدایز زار ندنآ ابو

 لوح هروک هنکلکچوکو 7 و راه

 هرم ۰ هرم ۱:۸۰ و رلشغا ناب ینکجهدیا
 1 ردرلشمرب راس ینکیدتنا E مدت

 . ریلب ربا هحوا هرزوا

UW AEDS 



 شنود لو

 لتعرس (هتروا) كوكو (نوزوا) نیکسک ۰(هب

 ادص یا اد هدنو . ردولرد چوا هدزوا ی

 «هدنامز رب یسکیا كن همب را فا رطا ۳ ریا

 دانتساو رونلو هدقلعم هدنامزر هن و

 فرط هلا قابا غاصكوا) نقل ءیا دق فز

 یچنکیا بولیربدلاق ی( قایآ لوص درآ ر ۱
 (قایا لوص كوا ) رسیا ؛یادق فرط ید هم ۳

 شلدیا عفر (قانآ غاص درا) یا یخ فو

 شفلو هدقلعم هایماع نوسلواهظل رب ناوبح 5 ون

 ه>هاشم زا ترد دوخایو کیا هدشیوروو . رو

 كوا یرتزا كرلقایآ درا هدیلتعرس هتروآ . روت

 هدهاشم زا یا ندننکیدعنا ی یرازا كرا

 كوا یرلزبا دلرلقایا درا هدیلتعرس هصیق . رو

 هدهاشم زا ترد ندنهیدلاق هدنسب رک یرلزبا كرات

 لوایرازبا كراقایآ درآ هدیلتعرس نوزوا ۰ روت

 زا ترد هس ندنب هدتا . ز وام ی رازا كرل

 تكنهلماک ةوطخ ره هدشيورو ون . رونلوا هدها

 .ردیلثم ییاناه كنهفاسم یکهدشیورو نیکشا یل
 هفاسسم نیا نا ر نانل و هد دعا 9

 .. ردشلدنا ابتعا. مرام ۷ هاو هه هروگ#

 دوخابل عن ترد یداع تکامل نالوا ترابع ن

 یسحنح وا هل | لعن ترد نانلوا ا دان

 شب راید وخاب موش رالوا ییتعرسهدای زا ك

 ردب رابع ندا «

 : هدزرط وش ی

 هلن رب ندهمادق فارطا « هنا رلفایآ نالوا ,
 “رر دا 9

 قاي غاص دز

 قان غاص هوا و لغ درآ 7 و

 قاب لوص كوا

 ۱ اتداع شیوروو (سیریط) بس

 :وگ رو جای هدایز كا شیورو ۹

 نا وی هدلع ترد یداع سر لم ترو یداع

 ًارطق « هرب ندراقایآ درا

 ۲ سس

 غاص مر ندنشل رب دلاق ندر تاغانآ لوص وا

 هدقلعم هظل رب نا ویح ردق هنر دلاق را رکت كاغایآ

 ندقایا کیا نالوا یاح اعتاد یقابت كفا رطا .٠ ریلاق

 ندنف دل وا مقا و هار وص كع مدشآ هنس رکیاد یر

 هاساب غاص. ناوبح هسیا هدورلپا رلقایآ ناب غاص رکا

 لوص هس رو هلنا زواع یرلقایآ نایلوصو ل عن ترد

 . رولند روورو لعن: ترد لاي

 ونام د لعن ترد نالوا ارحا هدنامز ترد

 ادص ترد هدشورو و نایک ید ین ترد

 ندندانتساهرب كرلقایآ .نالوا لباقم ًارطق «یلدیشیا
 هظل رب هرب یخد كغایآ درا لوا ندقانآ منو رکص

 .E AR و ایسا

 ات داع نا وح هدشیورو و -- لعن ترد موم

 ی رللوق كوا یني رونلو E یک اص

 د نسدکیا رھ .ردا مر هدکل رب ی رللوق درا وهدکل رب

 سح ا کیا ا داتشا هدامز ییمع

 وا هسربنلکید هلتفد

 هل دیشیا ادص < وا هد: دی وت یک لمن ترد قالوا

 ندنغیدلوای زج كم هاصاف دی لا دص طقف نکس

 معق كياوبح هلتعرس و . رلیدنشیا ادص کیا انداع

 قلورو قواح هدهسآهداب دو ی هناسم ی هدا

 نددرتم ۱6 هدهسان هدشنوروو .

 | رحا هدب امت هده سراب دی ۱

 ردراو یروذح

 جا هلاعت برد موم هدهشریلپ دنا مق هفام هدا ز

 ریاسهلو رون هفاسم هرتم ولک ییا

NARINرولوا كاله( هده سریاب هنا ول یز اشتسم . 

 :عاطقنا نا وبح ۲

 ی رلقایآ ناب نا وبح هدشسورو و س نا وهر

 رلیدشیا ادض کیا هدنوت . رر دتنا کا ًابقاعتم

 ماطق هللا نسناج نیلحر نهو رولوروک یا شی زد

 یییبط هات ناخ هللا یادق لحر هفاسم نانلوا

 نوجا یمیدلوا متساو ردق تلئر ندهفاسم نالوا

 هدنکو ا كن زا IF لج یزبا كنشلخ لحر

 هدایز ندشیورو یداع شورو ناوهر . رونلوب



 بس 4۲۲ —

 هه رکسع تامدخ ندشدلوا ردق

 لتحز نوجا ییراوم . رداکد ۳

 شیورو ناوهر . ردلوبقم نوجا كن ندنفیدلوا

 نا ربط هد ۱

 اشب ر ولا ه هنا زا و

 ران الو هدلاح یجب ر . رولوا یعنص دوخای یعیبطای
 لیا مور ) ردرنوروو رلناشیلآ رار هل راهدلا و

 هاما یا وهد .دی رک رلناتل و هدلاع :یجنکیا

 ریلی رب دشیل ۱ هل کتک ت واوا وښو

 ۰ (یاوهر

 شو روو

 هک و همقلاق هحاش « همارحص .رارو هدایز یناوبح

 ۲ رد ک ذ نایاش هدد رص و هد تاک جت هلن هع ۱

 قرعه ر دلاقی رللوق كوا ناوح قمقا اق هخاش

 لش هرللوق درا ند فش تدم زا ك ایتکا

 كيا وبخ هلت رال وق درآ هکر دن را.ء ندتعضو ر ندا

 ندنغی دلو ع وقو هدنرزوا كحطسر راط داتا هر

 تقو وا ار ۳ نم ہد و رغ وط "الماک ید هدعصو و

 كل رهدیآ لم هی 9

 " كيالضصع و لصااف افم ادعام نديون

 ط وةس رب لم رطااخ د

 . رولوا ی
 ت

9 

 رح و . رول وا علام هغل ور واط هدتر وص لمکم سس

 قحا ندنغیدروب ییاویح , رووش طلو

 هب و رکهلرعف ر هرندر ك رلاوق ۳۱ 5

 .ردنرابع ندتکرحرب ندا هدعاسم هنسلرک یرغود

 هننیشد ندا موج هنیرزوا یدنک تک ر حو ناوبح
 اضمب وكما هظفام ندنمشد یتسیدنک دوخایر «قمروا

 كعا لیکن. نتکرح همارحبص نکرالتآ ینهعنام رب

 ل وا ندم رب دلاق یرلل وق ۳ 4 ردنا فا نوجا

 كع | لش هنرزوا رللوق كوا نسق ر كندب تلق

 یاش اے تکر حو هلك | کیا فا هرزوآ

 نوجا قلوا نام هنسم 1 هتفچ.یناوبخ حل . رولوا

 یراوق درآ هلو وو یمردلاق یراقو هل وق ینشاب

 3 ردیا تیافک كم لپه

 a41 ۲۹ هلاک رس همقل اق جا پس هما حص

 , ردیسلوا تاو هدکل رب نينا

 رک هةتمدخ ییدتا همدا یا زن ۶ رشف س

 یرلتمح یو میم كا كج ليديا تحب هدنحش رشت ماع
 اح «یطابرو نینالضعو ماظع ندا بکر یتسهن
 كنحام س ىع تن زو ند نالو تیاتر دل |

 تال ي اقس 0۵9 هکزد مب ۰ ردیسهطب رخ

 7 نی مع ِه یک یح رشت كرا وہبح رکید 2 یساشح

 ته سا ك یوم و هم رهن روا لا هن یوم

 كح هل دیا هظح الم هدارو ندته» .یصوصخ لر هلب ریا

 رب زداخج ام لهنا ررصن لئاس.نالوا

 ا قول تی راسی کلک
 فط ترد «شابرب « هدوکر یک رلناویح اساس

 هش eb 1۶ رو کم ند ( قأیا یا الا کیا )

 كہک یره كرایسق یلساساو نالوا قیرفت هدنس
 شلوزود ۳ هنرزوا كيوب هللا 0l ررب

 ود راق دلج ٤ ندنرلهح زاب تاو هلضع ن

 3 منی اه ص وصخ هنن كن ۲

 ۷۴ قرهلوا لصتمو | طول ص هت رب یرلساح نالوا

 x هک اوا لیکش" یس هماش ؟ 2اا افکت

 تعد ریس 9 دوا ام

 ندراکیک ی :دلوا .ک

 رب ه دن رشت لو ] یمسرو لکش گز ر رھ

 ردا لکبو 9 رت .یلکسا 2 ردنا لکت حمد

 ر دا تکارخ < .كمتاشیا یعاظع طب مو بام

 ر دشل 5

 ۰ ردشم د

 Ki یر وصیم و كااکسا ون هش

 “4 با ییرعو مسر كطابرو ت
 وتوم تیم یبتکیآهدنبموصخخ لر كن اهن

 ٍ (۳۳ لکش) . رولوا

O EYرلمسق ندیا لیکشت  
 ۱ هدنرزوا نیمز دح نروا یزو كرب

 را یحرشت ندا بکر ا
 دش هتسربرب كرلمسقوا هتك تیز کیو

 ته  هروک هرلهیجان یهدرلرپ یکیدەلبا لاصتا
 1 تروص و لک ینیدلآ كنب و ندب يغیدلوا ينم

 ندا طرس و هنلعف



 هسطاق ناف

» ۲ 

 »¢ لح ىزا « ب ۲

 نیک فلا نیب مظع ۳
 هشا ماظع ٤

 یولع كف مظع ۵

 «هرس رض» هنح اط

 نجر ۹1

 یعدص » ۷

Nېچ #  
 « یغات زوک » یجاخ فوح » ۹

 ىيلفس كف » ۳4

 کف *يغدص لضفم ۱

 ؛یرلتهج كرب وا یسهطیرخ كرب رب هدنرزوا ضرا

 نالی ربا ی_ربتنیقیچ و ینیریک «ینعی یضرا وع زاناوب هدنزول

 — ۳ سس
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 ہل دیا 2 ندرللاح لسقوا هدزس هطب رخ ند نالوا

 ردوب هد

 صوصخم ها یک ییدتا هاراو فیصو یقاوم | نایاش تمجتهج ید یاو و مضا وم EZ زارا

 . ردنا reh یس ەطي رخ كنند 2 هدول هکردتقد
 ر

 یجنحوا كح هل دنا دارا هدا رو بم 2 رشد هتشیا

OE تا 

 ه ردص ه رقف یر

 عالضا تفح مکس نوا

 » یسهب ولع تام كصق مظع » یورحنح لیز

 صق مظع
 نعلص ف راضغ

 هفشک ماظع

 هشک فد راضغ

 هیتک 4ع 2



 هفق رح مظع عاص ۰۰ یدصع ۶ وَ 7 دوم ۲ ۵

 یذخف *نقرخ لصفم ۲ اب یا رو
 ذخف مظطع ۳ دی ز مظع- قفمص ۸

 هحراخ همقا كذخف مظع ٤ دعاس مظع ٩
 هغضر مظع غ0 هب دا عسر ماظع °

 هاس اصقم ۶ ی واک مظع ١

 « هبصق مظع » قاس مظع ۷ دلادطش مظع ۳
 هطنش مظع ۸ هساح د)ادطش ماظع ۹

 ج ) ضب ام لصفم ۹ ریک *یلاسمس مظع ۳ 6
 1 بقع مظع 9۰ لیصفم قو وط ۳
 مدقلا طشم مظع ۵۱ | هدنسا زا ۳۷ هل آ۳ ٩ ( مالس یر, ۰

 یاح مدقلا طشم ماظع ۵۲ | هللا ۳۷ لیلک الصفم
 اصفم قو وط ۵۳ | لصفم هدنسا ۱ ۸

 نا ( (مالسیجنکیآ)لیلک ا مظعا ۷
۸ 

 ( مالس یجر ) ی مظع ه٤ . رونلو مدقا (مالسیجنجوآ) مدق مظعا ۸
 ( مالس یجند 1 ( ل“ مظع ۵ ۵ «َق رج مضع لوص ۳ ۹
 ( مالس یجنجوا ) مدق مظع 1 هفقرخ هحراخ همقل د ۹

 تست انا اوز
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 تب و تک

 : یجاو یدولو كنس هبحطس تالضع كركر اب

 «یرکید نورو نور » نتشآ نیترفحو فنا

 هطاحا رادامآ راد یراق دود» هب وفش ةرودم اضع

 « هلضع ندا ۱

 «هلضعناحآ ی راک دنرر» رخانم ةعس وم “ها طع

 هب ولع هش هعفار “اضع

 هبنقذ *هلضع

 هح راخ هغضم “هلع

 هنح و *هلضع

 کف ءیغدص لصفم

 هفکن دغ

 یسەساچ هفاح كسالطا ب

 تالضع ندا رتس ییزش نا هرحنح

 یجادو درو

 یالضع دصع و قنع ۰ 1

 قیعضو كنبدقع تک لصفمهدنتش كنهاضعو ب

 » یسحطس مسق » هب ردص تالضع

 » ق مسق «

 هيل احط هبش

 « ظ

 7 طو ص هعالضاو قنع » هرم هناسم

 هئلخم “هلضع

 هیفیم_همبرم “اضع
 هفلخ هعزق *هلضع

 قفص هطساب ؛هلضع

 قفص هضباق ؟هاضع

 . قفرم لصفم
 دلا طشم ٌهطساب *هلضع

۲ 

۲ ۵ 

۹ 

۳۷۷ 

۳۸ 

۳۹ 

۷۳ 
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 تایمالس هطساب “هلضء

 «یحراخ» دلا طشم هضباق “اضع

 مدق هضباق “اضع

 دلا غسر هبحاب

 ی واک مظع
 تایمالس هطساب راب وا

 «هقاب_ یضااقرت و كمالس یجنح وا» مدق ضباق رو

 «ه وقنم-یضاقر وكمال یجنکیآ»للک | ض باقر و

 « رونولوم ماظعلانیب » قلعم طار كغو وط

 «روسنولو هدنلصفه ق و وط» رک 4 E مظع

 رتوندک هتایمالسٌهطسابرت و ندربب ات مظع

 « هریک هب رهظ لضع » 4 رهظ هعساو *لضع

 رزاق 4 رهظ هذا

 هفق رخ هنافل

 هبعلف] | نم تالضع

 نطب هبح دا هف حم “اضع

 هامس یا وتلا

 هفق رخ هبح راخ قل

 ت رم "هما

 445 رح هح راخ, “هل وط هعشاو

 هفق رح هلخاد « «

 هغض ر مظع

 تایمالس هطساب اضع

 «لیشارو» مدنلا طشم هطساب لسع

 مدق هضباق “اضع

 «ضب مه تقع مظع

 سام لصفم
 «رول وا هدهبحان و نوفیسهدایرثک |» لحنوفسهد

 » یلیصف» تب 8



 ٩ ؟ ؟

۱۳۳ 

 یی

Nah SS" RN . 

 ۹ NN »= سک

 «قال وق» نذأ

 ab > 1 dF مجرب «نل » هیصای

 «قادودوغ» نتفشو

 «رزوک» نویع
 «زول» هحو

 رم

 0م

 «نور» فنا ٩

 «یوانور» کا هورد ۷

 «هبنقذ 4>ای» ىل ا قولوص ۸

 «قان» هبنجو دوخاب هغضم هبحا ٩

 «یر قال وقاق» هفکن د هبحا ۰

 «ینمهج و » نباح كقنع ۲

 یسه ولع هفاح كقنع ۳
 « « ۱ ع

۵ ۱ 

 - - «زوموا» هنفتک هنا ۷1

 « یس هبلعس
 «یفراح» وغادح

 | ی دن هنیس» « یسق كوا كردص » نک ۱۷

 «كسرد» قفص هحا ۸
 ۱ دعاس" ۹

 یلصفم هکر ۰
 «كعا» هدلا طشم ٌهحاا ۱

 «لمییدشل ر هلاقنعكسأر» همانق«یرقهبحالا ۱

۱ 

2 

۶:۱ 

 ا ۰ « یربنج یعرز قان رط » هوحر ۲

 > 4 س 3 هد ۹

 هب وعتمو هقای رو

۱ ۲ 
 ی ار یمهبحا یون وط
 ۳ ۰ ا

 lh or . 4 ر د
a ۳ ۱ 49 ا  

 ام . لاک 2

 ب اوت دک مدق »

EEاه يطل ۳9 «همزا» ۶ «همزآ  I 
 «لب» هبنطق »
 ایت 4 >“ ۳ »¢ ٠ « ی ۰ «

 رس.

 اتاق کف لملار بد ةدعاو »

 5 «قوروق» بند »

 ل ناخ اسی ز ا
 رد دص د رص وق «

 .ییدک كن هز ومهم دی زو» ه رومهم »
  Liء ۳ ۶ ۰ 14

 » ا سر هیققرخ ةهجراخ هیواز
 » «رک و شو» هو هرصاح

 » د ياف هغ «واح» هغلغ

n. هو « 
 و بدر |

 1 ويلا هن «
 ۱ جواد اف سس کو

 هاا »

 ةه ۵ ے هم قاس «
3 2 3 ۹ 

 و «بنح» ضب ام »
SL > 2 4 

 هاتسک ۱



 ےن ےک
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TEE 
  EETبااصو اقا چ نوا | یاب

 هدناخاد قرع ر

 ی رلت الوا مداح یه ولطم فاصوا ندنایا ويح نانلو

 ی هلها تایا وحم ومعلا سس

 ست

 یاب | فطر ا مز گیم ا ود زا 4 رهدیا باعا

 نی ۹ 0 ۱
 ماض یک ص ی هدقسع صد لو و رود و و

 ی رلعو یدک ا NS 2h ردكماعا

 ۹ aS کیا e ا ا توشا هل رل شر د

 .ردشملربو یا یعیطایو یلاوبحءاقطصا _هدهیاراو
 «ردا هلخادم هل ا لی هنها او ES رشد ۶ و

 د 5ر .٩ رب

E rS 15ک 2 د هل وصح لود هروک هتعبا  

 تأ ه> تح ۳
 ك ر “

 ا رویا یعنص یاذاعصا هحاودزاو کا

 هحلود ا یلوا ینا كل وصحم مطا : هذن و

 3 اه .زونوا تاغا اشا

 هدایز كب هاب و هدکلاع

 اراح ايو 374 یراظن تعارز

 سا لعفو هنکی دلدنا و

 حول یو تا تا و

 ا رول دا

 باس "لک دنس

 ی و راد هذة دل وا لنوو لها هب شا

Eاصرفیا هسنااربخ یجاودزاهاقارصقرب < 



 «تسا كتاب یا

 یعهلخادم هلا هجو و شات ی : نادا ك اب

 لر وصق < سس ل رک ردا تمدخ هز التصا دان

 هل وصا 2 یرلنالوا + هب هب راس ضا ساو یک دو

 افطصا .ریاک مزال كا منم ندلسانت هتک قنا
 . مو

 .رلس هل تک هنادیم قرع او السافر لر ک هال وصا

 صلاخ كقرع ابو الماف هدنروص یاد هقشب ندنو

 صع) هدایوروا ِ رولوا شلدا مدراب هنساق ف هو

 نگو آتنشهلاسم شوق “ید رب رو و كلام

e یو ۱ ل وصا افطصا هد رسا لسان هرزوا قلآ 

 جاودزا هدیابو و تم هل |

 فلکت

 هداو | بط ا ناب وق هب هب را یرکفو" ۳ 399

 كلدبا بلط هماتداهش ر راد هت راقدلوا

 هل وصا افطصا | ًاقسطت هنف دعا وق « كس رف عون یس

 تیونع بحوم نالوا لصاح ندنسلر دشاتفح ۹ ر

 دد شوک روا قلوا بيسر لوقعمكا یی

 عام ه هس را ضاما ها هحوول هدهدرلناسنا هت

 < حشد دره یا یس همان دامش لها نوا 7

 نا E as را

 ردق هل ھ هدایو روا رکفو 1 رویلبوشود ست

 رب یی لاس ندضااو هدنز

 هع مت هدهسا شمالوا ل وبق نسح رهظم زو

 هدنایوا O انایدن | 4 ات وقا د تكناشما

 ندنف رطنویسیموقر صوصخمو شفلواثادحا رلن وا

 جهم هدا لها كنهسیک «کدلدا ارجا هیطات
 ص اخشا نانو هدنلخاد قرعر . ردشهوا نالعا

 مس رصد : حس
 جاودزاو باخت ا رلصخش نالواهدکمنا هئارا قرلوا

 كا فرع ضلاصخو فاصوا هدنن م

 قرع عہطلاب .رولب ر ءیاقاو ءافطص | کو هسریلپ رب با

 ا 3 هدنن اہم هم وغو هو عن فاصوا ندا ا

 ہدلاح یھ یک ینجهنا و هرصخسش فاصوا ص سگ

 اهد هدصخش جاقرب ىهم كلا < یسنکیآ كناسوا

 بوالعم هلا + یب هتشی ردکچ هدیا نه هدایز

 .حاصو لب اقهله ات ندرلکح هدیا

 دم سا ۱ 9
 شدا لکشت لثاع 9 لصاو هب هن وع نالوا

 عبطلاب یالوط ندهصخش فاصوا هبفامعم . رولوا

 فاصوا .نهل وا نکم تماشم هایم هدهحرد قلطم

 جاودزا هل رکیدکی ۰ رلااویح نیا ھارا ییهبوطم

 e تان هدول ءراز ونا وا قد رضا تولردتا

 تاصخش کیا ندقرغ فلتعو ندعو نع « بلاصت

 هلود نالوا لصاح ندو . ناسا نشود هنح ود زا

 ینسهصاخ حقات تیلباق امد هکریلیرب و یا [۱] یسالخ

 شات قرت أ هما بلاصت . دنا هع
 یالوط ندنسهظفاحم كحاقلا تالباق هدهدنتسگیا

FFهد هس را رکن هب  AEEجاودزا هل رکب دکب  

 تام مدع هدنل اصا هدلاح یغیدلوا هب هاشم تباغ رلتدیا

 جاودزاو 2 لوا ندرهالتا هن المع و

 كلا .

 . زدراو

 ي ۳ ندز راقرع كصاخشا كحەدا

 تاقرع کا نانلو سو و

 جاودزا ۱ نامرر - ۱9روز

 عزا ردلفلو قافوو تتسانم هدننب رلقسع كح هدا

 چیه یاودزا هلبرر ك
 , رس هلق رس رع” نوا

 قعایاصق یصخشرب ندا مدقت ینانوزوآ ندهثلث داعبا

 هلا صخش ر نالوا لاغ یضرع هرندر نوجا

 نوتبسب هدلوصحم تقووآ هکنوح . ردیلمهم رب دشاتفح

 یطسو یسهثلث داما الوا

 هرزوآ كمر دنلتفح هاصاخشا ی

 : رد لا

 . ردیعیبط یتجهناو صاخشا هدلکش یطسوو نوزوا

 نوحا كأ

 . ریہ 54 تاس ادم و تاھا

 ا نالوا ه 34> رد

 1 ی ۰ هصق هدع و ه اود “هلا ع ۳

 حالصا یرلناوبح لر هلل ر ندرلنو

 نوا یا ها ےب ر رب اک یر لر

 هب هل اطم رظن ییهعطقو تاق" هرکص ندلاکشا «یمارآ

 هنقرغ لادسدلق الم یربا تباع ض رفا . رل[

 یک یناناویح یس هر زج هش هر وق هلا E بت وسام

 مدعو . ردلام ةدام ىسمشلتفج كغارصقر كج وك

 یش زر نداباب ندا عل ء ندفرط کا ۱۱ )

 لود شا لکشت 2 رهدنا سالتخ |



¢ — 
 تاجا ودزا یکوب هلسهسلدبا فرطر چ ناکا

 ی رلهصوصخ فاصوا صاخشا ضعب .رولوا یلررض

 بلاصت یک ییداروک لئام هدهجرد هدایز هلاقتنا ًانرا

 ییواست مدع كتنارو قج هلو هدقرع کیا هدننایلمع

 دنا بلاصت ,ردنلمات وط رود ندتساو تقد رظن

 ینیع هدلاقتنا تارو هدنصاخشا كقرع کیا كجبلب رب

 هدایز ندن رکید یرب ایشک | . ردرداب

 . رولوا شم یفاصوا یدنک

 یلدا رارکت تالحعو نوجما قاوا لئا هولطم

 يک  ینعب
 قرع یفیدلوا بوسنم كنرلاباب « رلورواپ
 هنحالصا كنانا وح ,ردیللر دشلتقح

 اطعا هلادم تام كعا لیکشت رلهقاسم لك رب

 . ردمزال كغا قیوشت ییاها هلروص كمهلبا

 تم و عزا ره ۱ تلاع هاضعا سا هفت کد

 میطلاب . رربو هرالب وک هداج حا بودا هظفاحم هلح

 یضلو تادا

 ردتا له هلو صح

 یاد یکدردو یجنح وا 1 کا

E 

 یس لخاد» كتم وک

 کمر دشاتفچ هاغارصق بولو یرفیا یکوب یچتفج
 .زغا هدعاسم یسهحدو

 E LIT SEBS يک هسردیا

 ندی رغ واط كتم مکعب . زلاق تحاح هنسهلخادم كتم وکح

 رلا راحو رلکلتفح « هبا یکارتشاو طسوت هبیرغوط

 ا هتاسم هد 1 رتشا هطساولاب ءهلبست ا سیس 1

 کشف

 رصحنم هنتشک دی تخت لنت ی رک كەس رف

 هرلنو هلا اراح صوصخم هراقارصقو رفیا بولوا

 هلتغل وا ,O یرلو هد | صد طو صو قحلم

 لکه رب و تافکم

 هدهاخم اج یار

 تاو | وبحرل هل تاسسوم شف ۱4 رد اتم ها

 او ھا ےک اد ود نوا ووو

 ریلی دا تربغ اک ااا كد هس رف تانا وبح

 قلوا لصاو هولطم
 ی نامر ی راکدتا وزرا هرلتت هروا و «هرلا راح

 یرلرفیآ نالمالل وق هدجاودزا لعف «كملس هر و رآ ر غیا

 حالصا یاناوبح < قمردنل و هد هعاد تراظن

 هدیاب 3 ۰

 . ردراو هعونتم طلاسو نوجا

 ا همارکا كلاما تایالو ناشارغوا هلا
 لاها «كمریدتا بیرتراشیرایو هقاسم « كمر و

 ۱ ا هبسرف تایاوح .ریادنوطئاسو یک كنا قیوشت

 ا ندا لاعتما هلسهیرو مالصا
 وح هروک هکلام رشکنو هییرت ل

 ان هتسرلت ۲ هدرللحم ضمب یک هیسورو اشسا . رلیا

 هنلاح یدنک نوسلوا هسرولوا هدنمسومرب یناهه

 ا کرو یاب هلکرخ هرانو . ردراشملوا كرت

 هحتسب رس رار هلرلب اطو رلقا رصق «ءرلرفیا هدرکلتفنج

 “عاتق رلنا وح نلیر دشت هلا هجو و .

 .رارولوا هدیتحوو شکر س هدهسیا رادولوا مالغاصو

 هداوه .رلرات۲ دنک هنبرلنو نوجما قعوط یرلنوب

 - الماک یراکلتفچ یفابب همیظع تالد ندا روهظ
 دلو شاب 2 كاع یک ییدلسهدا وح

 E هوا فلت هارلتاوح

 ۷ رویظ قلهتسخ

 ضارم! یوادن لباق تح « یسمامهنلا یوا هاقلبال وق

  یفلت كناناوبح یتیم هتسم«هلل زوک هاسامزو تقو هاس

 داب رار هلقلوا یریذاحم ثاطرب یک قلوا بجوم

 ا الالع رارفیآ + روئلوا هرادا زسفرصم راکلتفج
 گرافارصق هدنموصمسوم قجن ۲ بول و هدراروخآ

 ِ .. ریلی ری ولاص هننپ
 لابق ینارطا تاناویح هدکلام ضعب یک هسنارف

 راروخآ هدنسهشوک رب كياعرم بونلو هداعرم رب
 ار تاو مدمر فط هروک هتراوززا رلت ۲ ندنغیدناو

 ۳اکلتفح دوخاب تاکلتفح لما دریو . رلربریک تقو

 ا اعاد رلناوح هدارو .رلیرو یمات هر وصح

 ۱۳ با قرا نکا تولوا مدنتراظن تح
 ۳ ۲ یادت ) ارا-: . ریلیدیا یعد هد لح

 هرادا ةلتفرعم نوبسیموق رب بک نداضعا ددعتم

  نوجاكمربذتبا جاودزا یترلقارصت یلاما .
 ۱ اا وبح موشوقرپ | .ردنآتعجار هنسهرادا اراح

 وصا دا دخا

E 

 اچ 2 .ندق وتو

 رونل وا



 رلنالوآ مدلا فصن ؛ قنارف۸ هسیا كج هدبآ می جاودزا

 هات اغ قرع ۳ تولوا قنارف ۱:8: ۷ I نوجا

 و ۵ هس | كح هديا جاودزا هللا ر غیا رب (ملا سااغ)فاس

 تایاوبح E . راکم زال یسرو قنارف 3

 ء۶

 هنام رشت و تالصفت هدا رون هات وو یا ت

 نكات یا و ا ا
 لوطوضرع هلا عانترا نالوا ندرحم حطس + 3

aیمهبعارز تیلناق كعقوم 5  

 تیسالخو بلاصت « افطصا.«جاوبزا هنبرزوا ومد

۳ 
 ا 1

os 0تا 9  

 . ردمزال e ندققد رظن هحورآ هدین- بم ې

 یرلا را ضعب کمر و تافاکمو تموکح

 راشیرایویراکی مت هق نم :هاقفرب دل وت اا
aتنواعم هنحالصا كنهسرف تانا ورح هطساولاب  

 ندنسهلخادم SSE هب هش ودل لوصا یکو ب .ردیآ

 سنج نوجا كن و .رلبا تن واعهدرلتک رش یصوصخادعام

 یصوصخ لوغشم هاییترت یراشب راپتا وی الصاتسرف

 هدصوصخوب یهوکح هسنارف . ردشت ا لکتت راک
 . رودیا فرص قنارف نویام نوا زوقط يز

 ماا ییا ردو و شعب هد راک 9
 1 یرلل همان ر دقت .رارر و یتمات نق ەدەن رانش

 « هدسیا زثاح یزایتمآ ثچلهدیا ااا قرع
 يلد .ردیا همادا ین هخش یدک رلدل همای ن

 كرلرغيلا شعازق همان نذا ايو همر دقت < رهيا رک ا

 ضب یراشیراپ . یر هرایاط نالوا نا
 کای نیست و E لوم افا
 كح هدیا لمحم هجارمو قادم + رردشیا ۲ 3

 راذب راي .رلرودبا ناب: یفیدلوا یناک هلیکشت یاسوا

 ترد .رونلوا ارحا قرهلوا سي رط ابو لعن ترا

 منا وم دوخای و هلن دم ات تاو هدرب زودای

 . ریلیدبا ارجا هایتروص یتمالتا هراس
 تراظن و هرادا ندنفرط راهبق وشن تکرش راشیرا ۱

 نایر دشت ن رکا ی 8 وناو
¥ 

 هدر رود

 4 مس

 نیت

 | رلنا ويح

 غ س

 تآ یصوصخ نایریو یا سچ -
 راشی راب سوربط . رلیدبا هرادا ندنفرط قعج یشیراب

 کیدنه یراوس زکلاب ایو هدلاح ینیدلوا یوشوقاب

 اهذ شیراب قرهلوا یوشوق . روللوا ارحا هدلاح

EYینیدلوا بوسنم یونس هرلشب راپ یکو هنشیا رم  

 ةدرلتالو ادعام ندکدر و تا لبخ ۶

 0 فا و و قر رد تعارز شا نیست

 -ایموق رفودنهشو هرتعم تاوذ قوحر ندنور لها

 هدننواعم یلخ هرزوا قلوا یسهراب فرصم یرلهب

 ٩۰۰ یونس هدصوصخو یتهوکح هسنارف .رلروتلوت
 وک هصالخ

 هلخادم هیرغوط ندرغوط هنحالحا كسرف سنج

 هلروص كما بیئرت رلهقاسمو رلکرس یک ییدتا

 ۰ رولو هده اعا هج ربآ قنارف كس

 ندرلنو .رولوا شع | تنواعم هنحالصا كنانا وح ید

 اف سن .زغا هدافتسا رلنتک ناوبح ES زکلاب

 رلیچریس ءراوز ناک هبکرس .رولوا رعت زکم ررب

 یفاصوا كناویح قوچرب نیملایآر
 هسا قفاوم هنراتعیط یسکن اه هاش رط هساقم

 هدنتمدخ لسانت .هقاسم . ردبا هعیایم نا تاخالاب

 بودا هدهاذم

 شقلوا بیر هدنقح تایاوسح قحهلوا مادختسا

 . ردآ هناعم یس وضخ فاصوا كرارغا ها

 اه ترا دا راک یکوداه كلهن نالوا بولطم

 .هدافتسا نلیدا ندرلباتک .رولوا یتکم تاقیطت رر

 هلشروص كا قیبطت هداروایامولعم نلسهرکوا ءى

 . رزرولوا ش

 یسهزاتم هبعشر كتهیلبخ تاسوم

 تب هدهدنقح یرلود ( ی 2 هلبخ تازه (

 ناوبح هنیدنک تموکح . ریلکمزال كلوس زوس
 ضم هدزوجما كمرب دشت

 0 ۲ یرکسع نوور ) لب هتص وصخ ته رب

 د ۳ بن كشلودرب

 تابا وبح یرکاسعو هعب ایم یاناوح نالوا یو زا

 ۲۸ -- ل

 تا فیعضت

 ربا دی و ,ردنا ذاا راد

 رلت ومهر ۲۹ ردشلاا باح ا



- 
 هحلسا هدصوصخه ك رک اغ ردنا رک هلا همزال

 یسهزادا مزاول هدرایش یک یناسوبلمو تالوکب ًامو
 تاناوح ییدر دشت كيهلنخ تاسوم یک دلو
 هتنومهر قعالل وق بول ۱ لعفلاب هنتمدخ رکسع نل همهم

 درک اسع تکلاب یسهبعش تنومهد
 نکد رب كنهلبخ تاسسوم لکد هلا هعیابم ی رانا ويح
 هنسهمشت كناوبح لشیر ولا هک اسع هلغلوا یمظع

 نام یراهعش تنومهر . ردفلکم هدرلکغا تمدخ

 نرومم هدهلخ تاسسوم .ردیللوا دوج وم هدهدلبیه

 .ردرکسع روما تنومهر هدلاح ینیدنل و هکلم

 نان وا هع ابم تب كع | قیوش یس رف حالصا و هست

 « كمدللا حالصاو یتیقح ی رلتعیبطو یباج كراسرف

 :E و نکعو یلوا لدبتم ريغ فا اعف هربخد

 وخ یک یسلیهلو هربخذ هدرادقم
 هلتف رعم نوسیموق ررب یرلهبعش تنومهر هرزوآ كم
 یرلریکر اب یراوس هدنرلشاب وا . رول وا هرادا

 ترد نوجما كماا لاغشا یرلبال۲ قرهنلوا همیایم

 . ردص وص2

 ارخوم قرهلوا فیقوت هدراو د تقوم ردق هنشاب جم
 ارحاو یدوجوم کرو را ؛ كمردنوک هرلیالآ
 رب راب هنسه قرهللا هرظن شی تاحالصا كج هلى دنا

 ندنلخاد تکلع هدننامزرب یننقرهكنهتس ؛كا هعيابم

 فلتحم هر وک هنئورت كعقوم هعیایم ؛كملس هديا هعیایم

 لکتن هدهسنارف « راهملاطم ضعب یک قلوا ندرالح

 لاح . یدلدا نایمرد ندنفرط نوتسیموق شع |
 هب هرا دا کیا هدهسنارف یرلتن ومهر ۲ و هدب رضح

 هدایز كتا هکیسهرادا همیابم یسیجترب . ردمیقنم

 مزال E هب یرغوط ندی رغوط هد رال یغیدنلوب

 یسزجنککیا ؛كمن | هعی ایم ندن رلیحاص لام یرلسرف نالوا

 هدن راشاب قم چوا هکیسهرادا رلود تقوم قحا ک ۲

 یرلریکراب یجوط ۰ یراوس شلدا هعیابم قرهلوا
 .د ونا وا هلفاح دی رات راظن تحت ردق هيا هتشاب شب
 2 نالوا شنفه رس موم یسهرادا كناسیس أب ییاو

 كناولرب فلکم هافا ینسهفظو ینا شتفم هلا قیرف
  یشابزور انو ماقمع اقرب ینو د یه .ردلوڅ هنسهرادادب

 كسیام ندلوا نرشت ) هدننامز هعابم . ردیا هرادا

 ۱ بار ندیا ادناموت هود ( ردق هتشب نوا
 . .هیساحم هدر و رطسر هللا یطباض یجموط ایو یراوس

 ق پوا بولوآ لکشتم نویسیموقرب بک ندیج
 شب« :تّرَد . ریلیدیا هعناسم تایاوح یراقو ندنشاب

 هج رغ وط «راربکر اب ص وصخ هب یجنوط شغل ۲ ندنراشاب
AEEي سا رغوا هود تقومو قحلم .  

 ىع . ردنوجما راخ قج1 هلس راهسارغوا هارو

 ر وداعا هتخاص تاناوح

 ۰ یالآ یه ۰ ردنوجما قمالک ۲ یفیدفلو بونلو

 لصاو هبولطم نس .رونلوا زیهجم ندو د چواایو کیا
 هالا هسا وا هدنمسوم یفدق كل هنس ET نالوا

 ترد رایکهدنشای قجم چوا زکلای . ریل هل ردنوک

 فقوت هدرلو د تقوم ردق ه هحناک هنشاب شب دوخاب

  هعیابم هدنشاب قم چوا كناناویح امقاو . روئلوا

 یسهمادا هدرلود تقوم ردق هنشاب شب كرل دا

 ۳۱۵ یا مس وااو قرص لخ
 ندن رلقجهناص هراج ردق هب هجنلک هنشاب شب یرلناوبح

 یاوبح .رولوا لکشم کرادت ناوبح هرکسع هدنن اما

 لوق یرلکدتا هظفام ردق هنشاب شب یرلبحاص

 كنآ وحر نالو اع و وشن زسفالو و هب زآ هلس هسنل وا

 |رک وصندهدح تاماتها قج ۲ بولوا یئافنل یجارم

 ههحتن ینیع هدو هکردقجهلوا بسانمو ماص هتمدخ

 6 ك یاطباض تنومهر .رولوا رحنم

 یک ییدلکمزال یسلوا ندتقد لهاو ناقدلاح ۰ کد

 همای« . ردللوا یبهللاطم هقدلوا هدهدنقح ریکر اب

 ۱ 9 ورک ناونخ طب اض رهام مدختم هدنتمدخ

 لصاح هدشووک كأ یناوح < ردلغا ردقت اف

 ۰ . . ردیلنلنبهربو باوج هتنرزوا رثا ییدتبا
 یرا وسهناهاش رک اسعهلخالصا كەس رف تابا وخ



 یذاضما نوجنا یکرادت "الخاد تناناویخ وشو وق
eرلدرک قوحر هدنصوصخ تاششتو ریادت  

 نم نر ف

 یرکسعهدنن وسي ەوق هح هطب اط هدنسهراۆا یراق

 ندنفرط رتوش و کل ندر 8
 لکشت هدننراظن تعارز . ردشلوا عقاو تا رک اد

 حالصا یاناویح هناهاش كلام هدنوسیموق رب ند

 كر لدا هعیابم یرلقارصق رام هلی رلرفآ برع نوت ۰
 ید شلدا نایهرد ی کف تكلردتا تا

 هدباقار یربغ كنملقا اسا یرزاقارصق راغ ا ویآ

 تعارز هللا ران ویسیموق لک

, 

 ندنبلاصت كن رلر غا بعد رلقارصق انامرحو ى

 را ی هتسهل و ترانع ندرازل«"شلوا

 هدیدنحا هلتهح ینیدلوا بوسنم هنقرع انا ( بر 1

 و ویلوا داع هنقرع اسا ید ك رلقا صق ۳ ۱

 یرلا رحم سا زآ هل | روک هدهساقنق ) غابهرق هلتپ ۱

 هم .«ندنرلقارصق ( هطخ رب ةد ر۴ یی ایآ ناورا |

 فاش دای ت رضح هبنس ةدع امتى رل ةو امو بنست ل ۱

 هدنناع | لح كبار غا ںرع نالوا شلروب یلتفرم 1

 همانناماعت ر راو هما رخ نلکمزال ی لآ هتقد ۳

 ندنفرط یرکسع نویسیموق . ردشلدبا ےظش 7
 یضتقم 4 هناکولم باذح دونح هدهطیضم ناللوا م

 ندهمزال راد هراغاد كدنانا ويح وشوقو یرا

 هقشاب ندنرهععق قایعو هبروس كرەلىر دلم ینیدأو ,

 هگافت را و هڅح رانا وح نشت هدهاهاش تابالو ۹

 ؛ینجحالصا كرانو ندنراقدلوا هیرا

 یراوسرل اه یودرا ییا 1 و شب هی
 9 هدنس هص وصخ ےہ ها و بو

 یو كکوو العا ناک ها راب اط ندنا ررقت

 قا نا

 ناویح هدنرله طق لیا مورو یلوطانآ هروک 8

 تند هب هن اه اش تابالو نالوا اص هک

 ندداوم تك > هديا نشا یهدناق

 رفیآ ردق ییاجما ندنرلن۲ ناتسبرع اظن هنیراههقو

۱ 
۱ 

3 
1 

۱ 

۱ 

 که

 رو قلوا قل اد د هحرلت الو هللاسراو هعب ایم

 ناوح هلطرش ی رب دنا و هدنتا ۲ هعاد ةف تراظن

Cy Phe PIEهاساطعاو ميزو هراکلتفح  

 هل ر وص و یلدا انتعا هنحالصا كلف سنح

 لعافراو ی هم كج هل ر دش

 هر دشا

 هنس رم كتاناوبح
 نوجما یرلبالآ یجموطو یراوس هناهاش رک اسع

 فلکت یرلص وصخ یسنلق نالعا كنغح هناق هع امه

 دعامنو رقم همانماظن نانل ۲ هملق هدا و و شعلوا

 . ردشلوا مطو هارجا مقوم یمکح قرالوا لا

 مزاتسم یریثکتوحالصا كسرف سنجهدهناهاش كلام

 هلت رامو شيا و هدیر ندهساسا رسادت قجلوا

 هنغ دلوا یسهدام ییغرتو یوی رف القا هل وم

 تاعیاب«یجهلو ع وقوهنسیه هج راکولب تنومهرهروک

 تور هیامرس ر كوس نوعا رن ودم ناوبح

 . ردراکرد ینحهلوا تبغرو سوه شیازفا ثعاو

 یرلکدر دشت و «یاظتناوتلمکم كرات واهیاراح

 . ردمولعم یرابتعا هرم هجتلاصاو یسنح كرل ۲

 هدنقحیریثکتو هسرت لوصاو یلاصحتسا كراباط

 هصوصخم دعاوق هدیشاوم نف هل رکی داش و ءانتها" نف

 .اویح كجهريتک هلوصح (جاودزا ) یلساتت هکردراو

 هاا یجاودزا لعف ) تماقعو تنانع « ییاعا كران

 < ( یلنیغزق ) بازخ « ( قلریصبق ) « رادتقا مدع

 «هلم اعم ندا باجما هدننمض نم یخیقلت و جاودزا

 «لمح حسفلت تلباقو حاقلا «هفلتخم لوصا هدجاودزا

 «یسهحصااظفح كراقارصبق هک لمحممالع ءلمج تذم

 همسک نددوس « ةهمررا «-لج عضو «نینج طقس

 یک یساعووشن كراباطو تانیمت كج هل بو هرایاط

 ردا قلع هللاسم

 یلسان « قاغا دلرلناوبح كحهربتک هلوصح لود

 یدنک هلنفاصوا كنم راقرع صاخشا كح هربتک هل وصح

 كرلنو ندنرلکحهدما لق هن رلود یصاوخو لاکشا

 ۶۳ رذط مت یا ا همش ال

 ۳ تار همدان یا

 لاو 4. سع فاضصوا



 شب شاپ مد

 .ردیلعلواباخا هلتروصوا قرهنلوا هنیاعم یسهبج راس

 هيا سا لکشت الماف رب یصوصخ هدنلخاد ییع

 ردلغا باعا ندنلخاد الماق

 كنقالخآ ض رفلاب

 شاب هدناا لرلکج هربتک هلوصح یلسانت هرکص

E Eجاودزا یثید « كکزا هدشاب ین اه  

 دشر نسهدرشب عو ۰ صوصخ و.« ردبسانم كعا

 اهد ایثک | هداسن ٌهعاط بوناوا هدافا هللا غولبو

 یسرغوط اهد ابو ككنيعيط مرا .

 كملقا هد رشبلا لع نالوا یسهبعش ر كناباوبح لع

 كلاعو ۳ هس رژوا ( ضح مد ) تمط

 كروک ذم فالتخاو یکیداک هعوقو لوا اهد هدهراح

 مولعم ییدتا لوح هدنسهزا هنس ترد هللا هنس رب

 ۱5 قرەلوا یطسو هداونال « الثم : ردشلوا

 رالشاب هدنشاب ۱ ۲ هدانوکلاق « هدنشاب

 یسالمافهبسرف ضعب .

 ندنو و رم هاسل وا عالم

 راک هعوقو لوا

 تایاوح .

 زمفحهلوا لوغشم هدارو صوصخالعو هدهلها

 بولوآ یر ات كملقا هدیابو ید هدهسرق تانا وح

 یرلیضعب نده رطس یابطا
 كياط كکرا وا نالوا هدهلوا لصاو زونه هنشاب

 یرلیلشای اهدو یرلیاط یثید جنک یک یریدنک

 و عزا هاب و یتفیدنل ۲ هداوصحمو یرلقدشآ

 هداعلالع .رویلیدا یلتقرهلوا انثتسمو ردان ك رللاح

 ین (هفطن) هونم تا را کیا یا کشو

 , ردشمالدیا هب رج ینیدلوا

 .ردراویرلتلباق هکمرتک هلوصح یاضس ید قید

 ندنتقوهد شب عو 8 اوحا و :Fu هد راقوت

 بازخ . ریلس هل وا ی تمط نالوا مقاو لوا

 E درک « هدهبس رف تایاوبح یامز « ( قلتغزق )

 . دنامز ییدلوا قلی نوا نوجما ,قارصق رک
 قوس « قالخاو تاداع كرلناوح هدننامز قلتغزق

 هدي الشاب یتعی ردیا لد یرلیعیط
Aprمقع نکل صقان لسان تدش  

 احا كب ۰

 هک دک رلهنس 2

 ۰ ردا

 زلوا بجوم یرللوا ( رصق )

 اضعب ؛ رالشاب هغم ال وب ام ورا عاج ندنغي دالفعص |

 .رددودح یک یغیدلو!هداسن ةف اط هد رشل غ و ییسات .

 روک ییدبآ ل وصخ ندنحاودزا هل رقا رصق

 5 3 دیالشابمدآ . رد راح هام لاحو ید هد رعد ۶ عو

 ۶ | هکراو ردقوش .زلاقهدیتوق هعاج لمف
 رابتخارب هدنشاب ٩٤ . رددوحوم یرله ونم تان وح

 فداصت هه ونم تانوح رادتم لبخ هد ک زا

 سأع و وشن هدایز كن (رابط) هدروا . ردشفلوا

 4 ونم تان وح ندنسعلو دودسم كنه ونم "یراج

 وطسزا ندنراسسوم تایاویح رلس ۵ هکوزوک

 ہر دنلوب هدنتمدخ قلماد دل رخنا ر , هدنشاب 4۰ هلن

 تایح هدنرا شید كىاتاوىح . ی تحم ندنفیدل

 چلب « ویژهد ملعم یریدم ېتکم رطیب اقیچلب اعقاو
 فی دنا وا حبقلت كغارصیقرب هدنثاب ۳۸ بوسنمهنقرع

 را نایب ینکیدتیا لصاح ینسورواب یجنرزوتواو
 3۳ یسعبط رع كغارصق رللاح یک و هدهسا

 لوق یک یوم تقو وا هسردیا برقت هبهنس شم
 اتاق وردوا یطسو < زب هلع ءان . ریلس هنلوا

 . زردا لوبق کیدل هنلوا حیقلت ردق هنشاب یمرکی

 كعغا رصقلرهدیابوصت ی رکف كنوطسرا « ناع راه

 ۱ رویلیوس ینفیدلوا هدایز ندرفیا هدلاحره یتابح تدم

 ا راقا مصق نلیریتک هنیرلهاخرمشت یرلبتکم رطب نک
 ظن ( لوحم) هلاحتسا کهد ( یتاهطروع ) رلضیبم

 ۳ 9ا ا تا رولوا قحها1 قد

 تک کیا ۰ ریلس هنلوا لالدتسا ینجهلوا ناباع تماقع

 |١ ورواپ قحهلوا لصاح هاجادزاو تنراقم كيا وبح

 عهدیا دلوت هدلاح یرلقدلوا للشاب ناوح یو

 لب انآ هلرخا ری ؟ ردیقو قرف هدننب وروا
 اناررح ؟ یردیا ا هل هش كررلود یرلتس

 « ت
 ت هيا حج 

 ردقهه ره تادهانمو هب رج نالساب هدنرزوآ

 رو رتسوک یتکحهدیا قوش هبسرل کی د یرللود

 هق راع اد .روبل وا فداصت هدهرانثتسم یخ هدایو



 رلرغیا ردق هنشاب ۲۸ : ۲۵ هدراوج دنالتویو _

 هکراو ردقوش .رولساللوق هدنتمدخ قلماد ددرتالب (

 لاقتنا امامت هلود هلوبقم فاصوا یرلقدلوا زئاح كراو
 كرات داق هروکه رشبلا لع . رویلوا مقاو ید ییدمهدآ

 ا کک A 7 ین وق
3 

۸ ۱ 

 یه قجوچ ینجهروغوط هدنشای ۲۷ تعي هدد
 كحهدىا دلوت نکیآ هدنرلشاب ۰

 ید هدناناوح -: رولوا یزق "هد ةا نا 2
 رونه  زدعلدا فدانصت هار 4۳ 8

 راز لاق هک کیا نیر 4دا لوا لصاو هماع ةر 1

 هتک داغ تاور شم تاللی؟

 كهدلاوو یحهدنا لاقتنا ه ورواپ مایهاو تقد نلیدآ

 نوش اس ماعم هدهسدا شلوا رطاخ دراو ینج اق 1

 هدن اکدنلسب هلیشال رلقا صف

 ان۲ ندشیدلوا كمد دقن « تقو . ردشعا ناي
 كملسب لزوک رلهسلوا هاس هدنازخ كلبا رلقج لو

 تاناویح .ردیلماعا بانتجا ندکلربدتبا حیقلت هلیطرتک

 .ردهدکلدنا رخ اد هیامز جا ودزآ كلي هد هنس 1

ز هدنروص ۷«
 را

 یتغج هبملقروق ندتهج ون

 هنتشاب وا ۹ یرلهرادا تانج و اط اه

 . راروبمکج یرلقارصق نهلک

 قم ر و 2 هیناب دا لوق ییدلکح قرداوا

 هدافتسا ندنامز .رولوا شمرتسوک یم الع لوا هسا
 هدنشاب کیا هدیرلقارصق هس زلوا چیش نوجا كا

 هدایز یرلشای .ردیلمرتسوک هرفیآ هدنامز یراقذنلو
 یجولویدبف كر هبل د هز وک قیج فرصت یرلقارصق نا وا

 قاس رقم ي ردیلماع الل وق هدنتمدخ لسانت ندنرظن اس

 مدلا صااخ ندنسایشیراق كناقرب ینجا « ن 9

 هدنشاب۲ ۲ هدننایم یرلریکراب سیراب زلکنا راح نما

 رب شلوا یریکراب وشوق لمکم كراقارصق نانلوب
 هدراشید یکوت هددبسا شاروک یراکدرو لود یک 1

 زاقا رصق نانلو هدشايوآ. : رد انختسا تالاخ نایو وگ

 زارحا نس۹ ص كلبح رب هدهسرلاکد ص ەر و

4 
ِ / 

 العلي و كلككر ا هدرلن و

۷ — 

 تنراقم . رد ردآ یرلمرو لود هدهجرد كح هدأ

 ي رده وا هن اعمهدی راصخش هن اعملا دعب ك راکح هل ر دتا

 ؛ردلل وا راکشا هاما ی

 هسرولب ر وک غ العكاکک را ضم) هدرلشید ص وصخا يلع

 هساک نانسا ی لسات

 تن راقم

 ردلمام الا وق یبا ره تاب

 رس
 راقارصق شموس ىلخ یس (یرلشید یزا)

 ص وه هاساس نکیا قلا < وا 1 ر ونه تاي وبجت

 . زدهدکلدباتبا ۲و زیر ۱۳ دنا و

 ه یشیدو كکرا هساوا تحت دا باعاهرزوا قلوا

 تبوعص ندنفیدلوا یهاظ لماع .فاصوا داغ

 یتدلس هلن دنا هعذ ایم كنا ورح جنک ردقو اد .ردراکرد

 هغل وا رادماب الما كتروس ىقيدلوا بوتنم

 ارکص ند (ققو هملسک ندهع) هماطف . ردنا. فقوت

 «شلک هنشایر هله . لس هل وا ارجا یمطق باا رت

 تاعا كانا وح نشو هدقلوا لصاو هنشاب قحرب

 هرانآ وح . ردققدن جاتح ینج ەم ەل وآ تو وا

Eصوصخلا عو هدنسهبحات فلت كدوخو)  

 o هدزوک هدرلاق < هدنس هقط یجنکیا كن رد

 ها زا او ندنت وسغ كنهنولم دام نرو كنر هرالقو

 اج تعط طلغ تراع ندنس

 وا

 ضاس كرلج ىع ( ك

A RTكلاس ةفضو هسردنا ھاظ هلماع جا  

 ee ردلما 1 راقبح ندر طاخ یحهدا

 زوم وا اک بین

 ءع قفعص

 قجهاسارآ یج تع رس هدنابآ وح

 هدر دق ی ہد هقاا تام هرز وا كم

 وک 3 كالع

eRلک رند ت مپ  

 دلع رو ك ىل زرانتم

 تاعا یخد ها.تمح قالخا

 یرهعو (قاناق) هلا كرلقارضق .ردنللو یرلالوا

 هلارتح یلهدلا و هما هحو و و نکل تروا قرەل وط

 ۹ ردلمالک 1 هن اعمل اب ی اکعهاس هدا فا

 قماقع برث ڪک |

 هد رلقا رصق

 یھب تغ 3 سام نالوا تح وم

 ,ردنلغا قسقحم هد : ی دمو  كتلء ناشد عاج ص رح



 > ور ڪڪ

 ليم طرفرب زادنآرب تمواقم هعاج هدبرشب تعیبط

 .رونا وافداصت هدنارقایثک | اکو هدهسیاشلرب اس

 هسیا رلرولوا كحهربو

 . رو دیا لاا هت رللود بع و

 لود رلقارصق لولعم هلتلع و

 هغارصقر هل و رفیآ

 دراو همادق ی رللوق كوا قارصق هدنکیدتنا برقت

 كنهدوت طوطخ ىنعي یعازوا ههقرا یرلوق

 تیعضور هرزوا قلوا دعب ناک رکمو هدتحراع

 هدام ر قیشیراق هلا لو قالو زا رب

 هیلسأتت تا1

 عامو ل ئاح ترش رب جبه هحاودزا قرهنل وا هن اعم یخد

 اقح ندرطاخ هدیساروش . رغلجاشالک 1 ینح هلوا

 < شتا قرت هجرد ه یحالصا كقرع رب هک مالر

 شالو هدقلوا لصاو هتلمکم

 نوچکنو ؛ رولیقروق ن ( رادتتا مدع هجاودزا )

 ک لودلت اف ترک وب

 ي 1

 نیز لو 8 چیز ا

 تن انعهدهدتسن وا هس أ

 ینج هنل 1 رلنا ويح یتج هبا رایهکمریت

 هرج رب هرزوا قمالک ۲ یرلهلسانت ةوق نامز
 1 زد مزال یا

 ےک یوا چپ ےک و رک اھ دی ےک ماقعو ینا

 . ردمزال كعا هنناعم هجو . راس هنلو هدشيدو

 ۱ هد رل هسل وا ب وسنم هب اءلماف او قرع ۳1 لمکم هکن وح

 .نمهنا وا هدافتسا ندرلز وب هلتهج یرلکحهبمر و لود

 ردیامامر دشی راق هنر رب یهک کیا و

 زجاعندا رجا یجاودزاو تنراقم نمی ردکعد رادتقا

 تنراقم هدنلاح تماقع هکویلاح . ردقلوا

 یسعلا كلوصحم هدلاع یتیدلوا نکع یسارجا كعاجاو

 ا رلرد ریصق A هنسهل و . ردلباقریغ

 نام هحیقلت « و طقف . زاروک یدج ليم هتنرابقم
 رلقارصتشعا راهظا بازخ مئالع نامو جنک . زلوا

 قددلوا لاثم هدباون یرلمریولود كرانیک یغاب هلا
 نیک دک ا ن لب هوا ایا

 رضا قوچز ۲ يرکيد هکوبلاج . زا لوبق يغارصت

 مدع تنایع

 ردتقم ربغو

 ٠ ۱ رد ا دشت هتنراقم هرک وص ,ندساحم زارو ندقل

 ۱ کرا )هداج کیا تماقع نداتأین ندابسا ددعتم

 ۱۳ ورم سیر ۱ الو ید ( یتید
 ۰ ورقن هدهلسانت زاهج هبضرمتاف۱ هدلاحو هکردضا ما

 ا قو ضارسا یکو هدرشپ عون .ردیا

 اون ندور ) ماعر ( زووا ) هرع یجم هدا

 ۴ رفیآ رک لاحو هدنردنو ( ققا
 دلاحو . رونل وا فداصت هناردا هعبطلایاعر هدیر

 | فا سلف الا كط صوب لوا ندنتماقع كناوح

 النا ناویج ناه ندنفیدلقروق ندنتیارس ههیسف
 ېلرو هودا یلدوسا تدم یلخ هالو ریلی دیا

 هتماقع قرهلوا بجوم ی روض كن هیصخ

 0 IR كوضعر) تیرومض هدهراضییمو کیدریو

 لرهربتک ( یسلاق لابطب .بووروق و یسنلفعض

 رشادیا درس ینجهلوا بجوم یماقع ید هدرارشبد
 هم یرایضمب ندایطا .

 ۰ ۳ عو 3 یس هغ مش نفیوب دالا تح هدب دم

 ردشماملوا تاسا هدهسیا

 كنداع)یضیح عاطقنا گاردی ارث ات هضیبمو جر

 م ینکیدربو تیببس هتماقع تیاهنو ینغیدلوا بجوم
 4 همل طمرظن يجوب یخد كلوب رطسیابطا .ندنلکدتبا
 او | یسهجیقت ضارما یکو ب. ۰ ریلک مزال یرالآ

 رد نبع یءهاقع كنيشيدو كکرا هده رشب تاط

 دو قن تماقع هدناناوح هدهسا هدتبسنو

 ندا لاقتنا هليا همشلتفح هیفاممم . ردشلزوک

 ارتتا رونل و هدرفآ ضم . ردراو هدرلنل

 یک هب عاج هرفیا هسرولوا قچهلو هدقارصق

 ۳ منع یا هنس زلوا حوم یماقع

 | یاری ملت راد ندنتماخو كف هتسخ

 ذ *یلسانت زاهچ ) تب اثتخ
 زدنو زوج قوب ناه هدهلها تاناوبخ ( یعیلو

 ۱ سا كنماقع  ء ردبا دلو, تماقع مه تناننع مه

 و ردیللدیا هعلاطم هجورآ هدینیدو كرا

 ت نیع كئاناو روك



 یاتضعا میقع تعکرا تن فتا

 دوخاب ؛ندنسمهمالک هلاک ايو نداشت + اوس كن هبلسات

 دوخ نداق ر او ندشاسا ی یا
 عقاو یضرم لاح رب هدفطن دوخای ندنمدع كنهفطن _

 (یندوقنم الراهاخ) هشام دع .اک ۲

 دوخایو هلا یدوجوم مدع كنهیصخ ییا ینعی ماتا "

 شاخ هززواقلوا (لهاځ كر هلا او رس 8
 كخوک یسهاخ و كناوح نالوا لها كت . دوز 8

 نمهدیا هنیظو یارحا هاماع بولوا

 اک 1 هدیرکید هسردیا عياض ی ايو ینتل اعف یرب

 هرزواقلاق هدبنطب فوج رله اخ اضعب ؛ رو دیا نو

 ناوجهدلاحوا ( ها ةصما تاذ) رولوا شعلزک

 هدایژ رلرغیآ یکو  زوابز وک یا ندرلهاخ الماک

 دوخاب ضار اناذو لئامدایز هلا لافاو ت 8
 .هنلسب) رومضم یرلهباخ ایک یک ینیدلوا نیچرخ
 ندننحهلوا بحوم یتماقع هلغعلو ( شاخ وک و 3

 كن هبصخ : ر دلکد اص هما کج دو رشا 3

 كرتضق اضمب ؛ رددنتسم اسا قوحر یسمهمدلک هل 13

 بیضق چیهاپ هکرولوا .ردبا قفارت هلیساءعووشنهجرد
 دوخاب «رولوا هدفرط ناب ییلد كيانق دوخاب زولو

 وب تاتار یییظرتغ هد ا 8

 زمشود هل رب بيرق هجر قنع هونم تانبوح هلا ء

 هام "یق . رولوا شلوا عنام هحیقلت لعف لاح ووا

 ت باپتا « هیصخ بابا « فص قق « هيم ق
 یلصت تاننونم لصیوح « یبابتا كرا ا ةا

 قیر هاشور "بالا ۰ یتدودسم کو تاون
 هدیدمتدم هیلساتتیاضعا یال وط ندناف یک لا 9

 هد(كيلبا)خم . ریا تفت تک 998 هدونش

 ندا فداصت (یکر ) الت ها 9 0
 یشیدلوابحوم ی رومض كن هاخج هب رضانو هر ب

 لسان تالآ « هدرککرا س . ردشلدا ناتو ِ

 هدبا جارخا ینرلنم هدلاحیراقدلوا اضعالامات هایت

 نقد صح ددع

 ووپ هرو

 د ۳۹ قم

 تقوم لاح وو رولیید ین« تسمودع» هلاح و . رلرم

 اد یک ۍغیدلوا

 یارح)لبلحا یککیداک یرلیا ندنفارحا ایو ندنتبد

 واما کوک خم ايو ندنیشنبل و كعنامر هد(لو

 هبش هلیماع ندنفرط ببضق باصعا ابو ( كلی |

 یهفطن ) قفد هعفد ضعب . ردا دلو ندنکیدلدا

 الاص ناقآ | نکم ( هع یراثیط
  مت دیا لاصا ردق هج ر قنع هلقعت و هدلاحرب ۳

 ودم تك. هقف اد ةانق .رول

۰ r 

 ندر ۱ ۵ د هبسا

 تیمودعم) زعل ه ونم تانوح هدیونم عییام دوخاب

 ر شا ررق هدهبصخ هتشک ود . ( هونم تان وح

 تانیوح هدیونم میام دوخای . ريلسهلوا بیس ضم
 صوصخو .رولش د ییمتلق کو .رونا و هدرادقمزا

 یک ی هدیعیبط لاکا مه هوا .نالعا قخوخش

 لب انا مهیا رک هد هیون ون اهن وشم تب تم رخ

 تاو رک حیقتم « هلا مد تاو رک ایو مد 4: ولم مدام

 . رونلو طولخم هلا

 یا هده ونم ت انب وح هدهسا را و رول یک نی

eًارھاظ هونه تاش وح  

 هققلأ ین زلک هل وصح هب حسیقلت لعق ندنف رول و

 ندنش دنل وا قفد هدقذن وا هنس او٥ هام س هن اعا لس هد رخ

 یرلقدلوا یراع 9 را هس وح دو تقوز

 لعف < نوجا فدا ڪو هاضس هکو سلاح ۽ رولیروک

 هدنلاح یسکع هلغل وا موزا هداکو نوحعوقو كحبقلت

 ۰ رولس هدآ ر وهظ تماعع

 تارساهدنآ وبح
 فاك ر بل ون لسان

 «كته ونم تان وح دوخاب ندنسمهمهرا هلک كن اضعا

 دوخاب ندنت دوج وم كن هضراعر منامهتناکرح كناضس

 ادم

 ند جن ناسا كتماقع هدنشید
 اوست ی

Eردهداب ز کرا  . 

 راک یرلیا ندقلقورو قجهنللو هدضیبم

 . ردردنآ یمدع نوتبسب كمر ايو كنهضم ةانق

 E قوبتل وفا نان كوف منه ویلا
 . ردع وقولا ۹۵5

 ر زکلای كمر هدناباوح لهم ا هدلاح ینیدلوا

 لخاد هبس رف تانا وح ىس مەر |



 تن و هات

 . رولک هعوقو حمقلت هن هد نااح یدوحو كنتهح

 . رد دلو یتماقع ۲۱ ۱ 9۴ دی هلسات یاضعا

 و هایم < هجر قنع « همر < هرفت ۰ هضسم

 هدنوطب رب ای و هاصوح ایر و ریلس هلوا ض راع

 تیارس هلساتن یا ندارم هکرولوروک یل

 . ریل هدنا

 از اعا

 RN e ترار ندنوطبر هبفام مه

 نمنمایوداح راس ه هلأ ر وهظ فا هدهرل

 هتک رب ابو هنردو هیفیل *هلاحتسا < صیبم بالا

 كناضیب هروک هتسو كنافآ یکو . ريلس هلو

 کف یاہلا ك( ضم ةانق) ٥ہر هان . رد مقاو یسم

 یماقع هد مر تارا نص رولوا مئأم 4->یقلت
E 

 یاضعا كنمسق ر كن (كوص) هشم . ردمزلتسم

 هچ رب اپا < ردیا جاتا یماقع هنن یلاق هدهیلسات

 و ةيمكنيج زاخ میسچرب بالا ون اضعب .ررو تیبس

 اهم تاهلا هداضءب .

 تضماحهدننا زا رفا كلهم نامزوآ . رب نم

 ا یو : لوا تام تاج تای وم تا وک نکن که
 تاريح تاضماح مومعلا لع

 ردا دلو ندنت دوج وم لب

 . رولوا بحومیماقع هنس

 مارغ ر اضرفو رلخماح ففخ . راردرضم هه ونم

 ا ا

 لولحمو هلدنا لح

 كنوا بط ىخد رطقم ءامو ارك لع رولق « رتا

 طا كنان ةاط ر رثأت یک
 یالوط ندنو . ردولق یجر طاغو ضماح ییلبهم

 نامز زا كب هونم تانوح نالاق هدلبهم زکلاب

 تعاس ییانوا

 هکولاح ردقو ر

 كمما هظفا ی رلتکرح نوک نوا

 تعرتس یهدرانک رخ و ا تابح ادا ةلطرش

 یتدبایسا ندا لد یرلتسانم كخسم ةاتق هلا

 هد وص مارغ 6٠

 .رودا فالتا یه ونم تان وح

 مرگ نت

 . رلزمهباشب رارلاق ندناکرح هدنفرظ

 ۶۱ ن اک رش «ندنرلتل اعف ار ۹

  aنی ۳

 ناو هدجر رک | ضسم تانق . ردحتنم یماقع

 شا فارحا هلا لید یتعضو ییالوط ندماروا
 هدو . رولوا دود-م ضم ةاتق دوخاب . رولوا

 منام هت رلفداصت هنن رار رپ كناضتب هللا هونم تائ وح

 00 : رولوا بحوم یماتع ندنکج هل هلوا

 یلاحا هنر ردق هب هحردر یلوا فءاضم كضسم

 دودسم ریش 9 ها اد عاص هکن وح

 کج هنیاهحر ندریفا یهدنرط لوص

 ا ر يل اضمب هدجر . ردهدقیلوا نام

 هدران ون هکر
 هخشات لعف مدارا هدر عو

eg. 

 . ریل هوا منام هل رو ص كه ونم تات وح هنا رولوا

 قنع .ردشمالوا مولعم مدیاقو یک کو هتل وت نکل

 هعوقو قاصتلا هدننب یلهم *یماخم یاد۶ هلا مر

 0 11 اج دوخاب . رلسهدک

 . دوخایو . روناو .دودسم جد قنع « هلیماخ كن راکب

 | بجوم یماقع هروکذم
 قنع قرض نلیزوک دان ٌةئاط هدرعب عون .رولوا

 تای شعب هدن داق

 ۱ نکا .ضهدا لوخد هجر هبونم تانیوح ندهجندن

 ۱ ینچ هلوا بولوا مزاتسم یماقع درلاح یکو هدناناوح

 ۰ ردا فرطر

 تاضس هدقدل وا

 رونا و ,ES د خایو فداصا

 ةجهدایز زا ردجر نع نالوا منام

 لاوحا .رولوا دوج وم ماروا

 . رولوا بجوم یماقع مر

 " كبا رخ مال تاضبس طوقس .ردشمالوا مولعم زونه

 ۲ شیب + رولت لوا لح هلتنخ ابو تدش ( یلتیغزق )
 "جک یسلک هلاححیقلت لباق هللا یعالع بازخ هدرلرشید

 ,زغا روهغ نکربا بازخ ممالع اضمب .رولوا هدنامز

 رب هداز ندهتسرب اضهبو هنسرب ًاضعب

 هلوصح كناضیب ندنو . رول هلروک
 مدعكناضیب اشک | مقاولاق .رداماملشالک ۲ کیدلک

 مقاو هدنروص قلطم لاحو هدهسیا تعبنم ندننوکت

 اب رج با رخ داغ هدرلرشید ضعب سکللاب ؛دداکد

 9 هد وا هلاحو . ردا روهظ اعادو

 نردن «تارو . ریلیربو یاب ( تملغ یاسام ) یک

 یک الع بازخ

 هدنف رظ تدم

 ی دتنا نا



 نیزسکمشلتفج او كم اعا تعماحم یر ن شا

 یاسام بعر بوم هدکگراایو هدیشید قفلو رار

5 ۱ 

 »بس آن

 رلذل ود ضعب . رددودعم ندب ایسا ندا توعد ق 

 هدناناوبح .رارون دیا فطع هن هیبصع “هلم ین ناس

 . زملشایغوا هلىسیوادن كتم اقع یک یغیدلوا ةد عون

 انطصاو هدنروص لمکم راکجهریتک هلوصح یلساتت
 حیقلت لباق ریغ هرکص ندک داچس هرزوا لوسا

 ًاعبطو . راردبا مادخت ہا هدننامدخ هیلق يب -رلنالوا

 هدننامدخ هلق جی یی ی تماقعو تنانع

 . راردا كيا ترجح ما

 دمخ هش Fro ےک نوا تغ کک تخ ا کو ر یکن ناق ی

 لاغ ق

 قتبح یراد تقووا هسیا رولوا یا كب ینجو |

 كتابح تاکرحایو هنتلق كنه ونم تان وح رول وشر

 حسم هروک هنباجما . رولینازا هراچ هنسل تک هتل ا

 س یوادت هارقب رتکسل انا رج یدا راف دوخایو كادو

 قوج طئاسو نوجا ق کوا كتم اقع و

 هد رشب تبایط . ردمزال یتمالک 1 ینت

  رولیدیا هنناعم لسان 0 هللا راظنم هدا 1

 شل وا لیدعت هروک هنعاوا ید _هدهب رطس تبابط

 كحل لعف ر ۲۱ را نا كنل ا رب يک

 هنعتسوت هللا لا هسا مر قنع ببس هنسمامهنا وا ارجا ۱

 هلس هنسلدیا قش قحو |

 E ر ىم تالا
 هایش رط قرزو یبضمأح كایهم هلبا مر

 لاخ دا ۳ قرط كار یولقو نفع داضم

 هدضیبمو رفت هللا نوطیرب بالا «نردت و

 تملغ یانام . ردلکد نکع تقفوم هسیا راو ةاف ۳

 . لیدی ۳ یسهیلمع ضيم عزخ اینک 98
 ثکراندیشید هلا كکرا = (قلنیغزق) بازخ 1

 . ردلکد هلوا یثید هدهسیا رضاح هتنراقم 4

 (بآ u هننامز یرلغاوزرآ كامشلتفح دراشید |

 ب هللا راناویح یم هدیاب ول . ۳

 ین وصح E2 « لیهآت

 ق ہقح دهسا |

 هدیاب e ر راو زا وح

OTR 

0 
 میی ریس . ردهدایز قق |

 سس 4 س 1

 روط هله > معالعو

 هد ز وص ` ا قرفود EET رل اس هلا لا

 یونس قولاط یلھا . ردا اظن
 لها .رالطروم ددع۲۰ یسینابب هدلاح یغیدلطروع
 هد یک الع ایا 8 کید ر دشلهدایز ین وصح كا اض

 هنس ر وهظ نامزیه بوبا رصح هت رانامز نیعم فاس

 رب لوس هنازخ مالع كالو ام
 هسل رو او ۳ یذغم ردق ه . ردزاو ۳۳

 كطرش و تح

 یگ الع بازخ هلس

 کک رانا وص یک كرهنبلس بازخ معالع روت و

 . رربدشالقیص (قلنیغزبق) ینازخ

 هطروع ۱ ۰ ۰

 ۲ ۳ با زخ معالع هدیبست وا

 نکیا هدهمر نما هدنلاح یدرجو

 دياز هناویح ترارح هدازخ تقو . و

 . رولیروک هانا لاغر هدناوح هاتیمومت

 اک ا ءقارصت .رولوا قال راب 3 1

Eنکرد ار  

 : ردنا

 اتا

 ا و را 2 راجا یرلقایا ردا

 سا لی هدقالخاو رازاق ىر هلرلاوت كوا

 NSE ءردنا دنع هدزکی دادن ا وزرا كاودورو

 قحهلوا هدلاو قرهلوا هعفد كلبا قارصق . رریصیاو

 یندم بازخ .زاوا راکشآ ردقوا بازخ معالع هسا

 ا یی یوا منی رایضع شا ف
 هلماع بآ رخ تدم هدهتسرف تاب اوج و ردا دادتما

 دادتما ردق نوک کیا نوا «نوآ هدهسرویم هنیلس

 ریبن ما و
 ۸ بازخ ردق هلم عضو ندنراقدنل وا حسقات

 فدا صت هرالاح انثتسم هدیوت نکل

 بازخ كرلقارصق لماح قلیا وا ییا

 تنراقم هدلاحو . ردشلروک یراکدتا هئارا یم الع

 رک | .رولوا مقاو نینج طقس هسیا رارولوا كجهدبا

 زارکت هدرلنامز نیعم هسیا شماملوا حیقلت قارصق

 . رولوا اظ

 بابسا ضمب تاضیس .رویمنلس هلقال یعوقو تن هضیب

 . رلزمرتسوک
 ۰ روسلیدا

 طوقس هدرلقا رصق یک الع با زخ



 3 گو
 رارب هابسانتنسم یخ رونل و ۳ هل | ضراوءو

 یرلدضعب ندرلقا رصق دم دکل ر وک قوعلوا نا رخ

 إ یراکدتا راهظآ با رخ معالع هرکزت یا

 < وا کیا هدهنس هللا رلهلصاف مظتنم ريغ یر رکید هدلاع

 هدرلاراح . رردا هنارا بازخ ممالع هعفد ترد ايو

 تیاه هدز وع ها ادنهدطابش همشلتف همشلتفح هد راکلتنج لوس و

 هدایز اهدتقفوم هدحبقلت لعف هدنفرظ تدموا .رولو "

 راهظا یعالعبازخ ءدراہك وص هبفاممم .شع.ارولوا

 د ینیدنل وا حییقلت هاسمشلتفح تكغارصق ندا

 تقوهكنتالع بازخ هرکص ندلج عضو .ردشلروک
 نامزه كمشلتفج را رکت هلع او ییدتنا ر وهظ

 ا وطن حا لس ا ردا , یا دا

 هدهنیا شعآ" صقانم ردق ههجردر ییلاف كناضيپ
 راکشآیمنالع بازخ بقاعتم ىلج عضو هدعاونا ضعب

 رولوآ

 یرلعایجاوساع كنه ونم تانیوحهلبا تاضیب هلغملو

 نرگهدوص یاقوا ا هدیابوت : ودندافو لار

 هتنقل اف :راردبا داربا قرلوا لاثم یتالسزآ زکد

 «روازآ یککرا ارکصنوک ییا نلمح عضوناوحو
 ندلجمضو «قارصیق .روبلوا لصاحلودو رویشلتفچ
 .ردنا راهظا یمتالعبازخ ارکص نوک زوقط

 یالعبازخ مومعلایع ۰ رولوا یسهرع كن همشاتفچ
 هدنلاخ یسکع . ردللریدشلتقچ رلقارصیق ندا راهظا
 ع نازخ.. وک وا هدهاتشم تملغ یا

 (ناک هلکبولوا ) جاضتنا كفارغ تالصیوح یرویظ

 طسنم زونه اهد مر قنع وا دا و

 نامزوا

 هلغلوا هبجول ویسف معالع ر ندبا قفاو هن راحفا و

 قام م۰ .لوا نکم ییوادنهدریدقت یکیدلک هرویظ
 لک هو یارک هتک را هلو ایک یا
 یا كرلذو ەدەسريلرالا وق هودا ثمطم . رلریلی

 اضتنا كناضس بولوا هجر نم

 7 ردل وهم یربث ۳

 هب ر احفنا و تو

 و es E Ey هتساقم هل راز غیا هس رخ

 وجما لی یحیقلت و جاودزا هدهبس رف تابا وح

 نی دل وا ی اظ هللا بازخ معالع - هلماعم ندیا باجا

 ور نامز کیدر 2 هلک هضس قوحر ابو ر هرزوا

 ریا شم جابتحا هنساع كنهونم ةريح اق رب

ESATایا وح « سع هل وا لاصار زب ند وک " 

 فداصت هاب كنه ونم تا وح هدنسهفاک در

 داره هدنو .رولوا هدنلخاد یلرب كنيشيد یساعو

 AS 2823 ا تلا كکک زا

 و وا لاخدا همر ه ونم تاشوح كردا لوخد

 3 ع هلف و هةشیا ۰ لا ۱ کعلمزال

 و كناویخ هدهسیا ریلبریو یان همشلتغجو ماودزا

 فرص هدارو .ردشارو ید رلبسا یصوصخ و

 اوج هدروک ذم لعق ندنفج هنل و تامولعم دناع هنآ

 ا لا رکذ ینکیدلریو اف ( دافس ) هدهبسرف

 ۳ روص رد كکرا هدهسرف تایاوح . زردا

 1 1 راهظا ییآزخ مال بول و رضاح هجاودزا

 طا .ردآ جسقلت ی شید اقرب ابو یب یشید نالوا

 ف رب او رب گرلرفیا ماطر ۰ یرلیضعب نده رطیب
 o بولوا هدایز یرلتحم لمم هغارصق

 4 ناب کر .کدتسآ تّرف ندهمشلتفح ابو وزرا

 یه گو هدهاشمآ ًادجو هاش ال ماقو یکو هدهسا

 5 E دودعم ندنلمسق انشتسسم هلس هسنل وا لوق

 i | قارصتر قاهره قرف الب كرغنار هیموع

 1 بم FP )۳ جاودزا نوسل وا هسرول وا

 1 م وا هدلاح رب حیقلت لباق ادو هنسماعا فعض

 ( هجا وا صیصخت و نیت یفید ردقهن هککر اره هروک
 دن داوا هدایز هللساتت وق هدرل رغنآ 1 ر ایل

 مم ار هدبا ماودزا هلرلقارضق قوچرب
 ردیلدا انتعا هنس رلمشلتفج هل راقا رصق نیعم«هدمسآ وم

 خو تا ملقا ۰ كقرع ادعام ندعاوا هدصوصخ و

 ردراو یرث 1ر E لرب هدانایع كلام .

۳ 



 .ددنود اهد E ر یهدهدراب كلام یراهللس

 ےک نک یو هلطرش كأ حقات یتسهلج هدکنماف

 . روناوا فداصت ET نلیکح هغا رصق

 را بغیآ نالی رب دنا و هدر وخ هدر وص قالا هدن رلا راح
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 نزن | یی

 ینج هشآ تج زالب هراربغیا هکردنوجما كنو .راردەد

 اعووشن ایو جنک عبطلاب دی ملت ید وو
 جا ودزا .روناواملست یثید زا اهد هدنفب دن و هدن رود

 ےب ۳ هغارصق وا یو كريغيا رب هدد .سوم

 یاناوبح وشوق زلکنا مدلاسلاخ « قرع . رولا

 كقرع ۰ قارصق رب یو هرلنالوا فاص تیاغ یک
 کیا ) مدلا فصن ) هرلنالوا هدهحرد یطسو یفاص

 جایتحا ا رز ردللدا ملست قا رصق چ وا هدبوک

 یه .رولیب هب دشا هدایز راقارصق نامز یفیداوا مربم
 قارصقو ندنکج هبمهلک هعوقو حسیقلت لعف هدجاودزا

 کک کیا ر ندنفح هنود کھا ناویان

 .رلسهلوا رطاخ دراو یکج هلس هدنا هرادا یییثید چاق

 هرفیا ر هسرولوا قجهلوا ندنرلریغیا برع مدلا صلاخ

 موشوق «شعل !هریغیآ مدلافصن قارصق یللاایو قرق

 هفام مه . ردبا تیافک قارصق ناسفط هنیراوفیآ
 قح .ردمقاو یکیدلدیا میلست راقارصق هدايز اهد ًاضمب
 .رونا و یخد رشا ناسا .هغا رصق قرقزو هد ےس ومرب

 انثتسم ضعب ۰ رشود ندنوق « رولورو هدایز طة

 کناه مكن هنس بازخ مالع هسریلیدا فرطر رللاج

 وزرا یدافس ناسنا ندنکچهلس هديا ر وهظ هدننامزرپ

 تایاوبح .ردا عضو هقرمحت مقوم هدمس وم ییدتبا

 هدایزكنالوک اهو لدتعمهقداوا مسوم نوچا هیسرف
 یساک هلوصح كتا دل وت هدننامزیلوا

 كر لقا رصق, رونلوا ر

 لح عضو هدرا مسوم ابو هدنتیامن شیق اشک <

 ا ۳ یاط هدلاچ و . . لیدا وزرآ یرغا

۱ ۳۰ © 
۷۷ ۸ 

 بت

 ندننیدنا وا وزرا

۳ 

ieوجه دیر ی  

 است هوق هدراهسیا لمحتم هدایز اهد هجا مو قاشمو

 هم نود هجهلساننقوق هاتتسن مرارا یهدهسنارف

۳ 

 هدنحاود زا کب همت رف تانا وبح ریلس هدیک_هب اعم

 .ردظ وحلم یعوقو اضق هکنوچ .ردمزالینراظن كن اسنا
 هلب | لا ۰ ردراو یس هفلتخم تر وص كحاودزا

 او طروتم « كامردشلتفح تسب رس ۶ ثمر دشلتفح

 . رد رهچ واشاب همرب دشاتفج یلوصا اسالا

 یرلعارا: د را كغارصق س كامریدشلتفج هلا ,لا
 هنن اب ك غا رصق هلا رال وه ول نا ریغتآ ِء دیتا

 تل

 ون. رولورول وک هام رب یلقل وق « یهلو یصوصخ

POEL 

 نمع»یددع ك رلقا رصق قج هنل وا مع

 هاغل وا ۳9 هن زار کیف لوصا

N: 2اسا هربقیآ  

êk ۳قحهلوا < مقاو ندنف رط قار صف هد  

 هسرول وا ا .رولوا شل روق 9

 با
  ردیا مص و هشا وب
1 ۲ 

 هسرولواترس قارصق , رددوحوم رودحم و

 ءردیلم ر دلاقی راقو یتشابهدمدا رب

 روا زووک . هتنرلزوک. .لوا ند زمقبح ا ۰ ۳۹۹

 كغارصقهسیا ندەمرشآ هج رغوط .رونل وا عضو ىست

 ییسوقوق كعغارصق قرهر دشال وط یشر 1 هدنناب

 هخا ودزا یخدقارصق هدلاح وا یونس اتم 7 قمر دلا 1

 ندا . رولوا

 گری: قرهردلاق ینغور وق كغارصق مدا رب ارکص

 تربغ هنل اخ دا دره رب دتبا ساع هنلخدم كح رف یقیلضق

 قحفلوا بوم یوم: كغارضق.هتلاج _نییکع رم, رزتیا

 شمامرش 1 هرز در قرهنلو ی

 تا كبضق هرزوا قلوبعوقو اظخ هدهجرد
 عف تنراقم . ردشلروک یفیدلهرای یمیقتسم یاعمو

 .روتلوا مفر هشاو ویسی روا زوک ارکصندقدنلوا ارجا

 نیفیابو یسعرتن یتغور وق كربنیا ۰ یماتخ كن راقم

 :ییآقارصق ه رک ندنوا

 مدن ر زوا یضب ۰  رنیآ هلهح و و و راک یرلیا

 ,همشلتفجهلا لوصاو .رولوا شما۲ کوا كنسلورو

 ار طي ضب , نهنکی | قفاوت عبو طثارش
 ےرمښم .ایرنک ار كحاودزاو :روبعوا . بس :ندنفط

 لا .روز ,دلرآ, 4 ,رلقارصت .

 . ردتاب هلیسعل وت هدلاج

 رویر دل یخ هيوا



 اک حب

 هلت الکشم هنس هدي دش تاکرح دار هر وک ی یکیداکح هنسیدنک

 له هرفنا هلا هطاخ وا ندنکیدلبا

 ناخ ض رف نمد ینوا هدر ینح هل وا یسوهو

 لمح 3 رام

 جاودزالعف روک تارک ندیعو «رولیذیا

 شلوا رلندا ناس هعلاطم ی ؟ « رولوا فک ارت

 «كنس وهو لی «كنیشب د ۳ لمف ەدە سيا
 INN ج

 یسعافداصتو سام هتاضس كنهونم تات وح یجما

 هدلاح ه هسیا شمربا هلک تاضری رک ا

 یحهلک هعوقو

 شوخرس «رلن داق هدرشب عو هدیایو ىح .ردزسهپش

 یلوا زا ابو هدایز كغ وزرا عاج

 . ردمزال

 كح قالت لعف هدنف داص» هه وتم تات روح

 ر راس ایو را « مروفورولق دوخایو نامز یرلقدلوا

 هلن رلیدنک هدرلتقو یتيدنل وا لاطبا یرلسح هللا هدام

 . ریلس هنلاوا رک ذ یرلقدلاق لماح بونل وا عاج

 شم كتهننارفو الاتا ےن همردشآ تشبرس

 راصا هداعرص هنس نوش هللا هجو یغیدلوا هدنعقا وم

 ی وصا همر دشآ تتبرس و هدرلناوبح نلیا تاقوا

 زا ا .ردهدایز روذح هدنو نکل .رومنلوا قق

 همخو ۾ تن هدندنو ۰ راک هعوقو ها دام هديب

 نوروس قارصق نانلو هدیازخ تقو . رولوا لصاح
 هدنامز کچهدبا برقت هغارصق رلرفیا . ردیآ جاعزا

 ز1 ندنکچهاس ها هغا رصق قوحرب ۳ . را ۲ ي

 وز یغالغ جاف e رالفعص هدنفرظ تقو

 لاخدا هجرف یبضق ًاضعب هسیا ىلتوقو ىلتدش غي
 < هدبا
 رولوا
 رب كورتم یبضو هقسطت

 بتحومخینج طاقسا .ردیا لاخدا هحرش هدر

 مق وم كن هم رب دا کالا تی هلع ءاتب 1

 تان هنوزم 7۰ و هی
 هدلاح یتحو مح هدنرلاراح اقا « هل رلاراح ضهب

 لوصا و یا ندننرتک كناناوبح هدراریکر اب نایاشی

 . راربنالپونط هلبیق هلیبق رلقارصق . ردیراخ ناالا

 بازخ مئالع تقوهن .رونل و رفیآ رب هدنشاب كنبربره
 ًاضمرارفا .رليردشلتفج تقووا هسیا راردا راهظا

 ا ك ادم لصا هل حالا

 . لزوک .راراشآ هدةراقارصق نیا راهظا بازخ الع
  هتفک كارارفیا « یضوصخ وت هدرلاراح نانلوا هرادا

 لرردنوت یرلقارصق زکلاب هداعم بوبا كرب

 ۱ لا فا زاد هدنقو تساتم

 . هر لابققارصق هلنا غیا ن:
 , تراظن هتابلمع « « ریلیریدشلتفیچ یدهناوا مضو 4 یلوح

 هرفآ :تاغآرصق هدنراکلتفح اسالآ ابر کا روث وا
 7 لاف نامز ی رلةدالک 1 یتکیدلک مارال كلنکح

 9 )قاز ئارق لارغا كرەلكوسىرللعن هنا لح

  یتاکرح ندیا رنک هدننخاد بواب كيلد رب هلعوا

 د هئا ردقه ءرغبآ نلکح هعفدرب .راردبا هدهاشم

 ضد چاق هغارتصق یی یک ییهلیکچ ردقوا هسیا
  ندنسا رجا كالع . ریلیکچ زادقم وا هسيا بسانم

 فید . رونلوا ی او

 یجاودزا شک مش زا هاقارصق دوخایو رغآ هرکس

 تعبنا سا وصا تامر دشاتفج هلنا لاهدلاحره نوا

 ترا "۱ اضف. يلا ا هیفامعم .ریلک مزال

 ۱ یرزوک EES ر یشید هک

 هم و قارصت نکا .رلرریتک قارصق هنر قرەناق

 ا ر هتل كاك کرا دارا كکوت

 كالا وخ تاع هش تفرج رک | . ردندهم زاال قعلوا عضو

 تولوا هدازخ تقوا كنید هنا شحاف یرلناتف

 ۵ رج کرا رابتخار الوانوجما قمالک ۱ ینغیدلوا
 هده رق تاناونح صوص2ا لع ؛ راك مزال قعلوا

 كلوصا وب هدرلنوا ندنفیدلوا یهاظكب بازخ معالع

 هرج رب رایتخا « قارصق
 © هدناوخ تز هدربذش کیدا در ی رفبآ

 ۹ 1 ۹ 5 a“ أ 3

 . ردهصو نایاش ییبطت

 شرادزوآ كت رلیشید نوجما كمشلتفج یسهناک ك هلها 1
 ؛والشاب هظاعتنا رتشک ؛رالقوف یغارصق ریا ۰ رلرتسم
 یضق كزهتیب هتیرزوا ىس (رلاوقدرآ) هیفلخ فارطا
 9۳ت هدهدرفیآ توغلوا تراظن . ردنا لاخدا هح رف



 یاعم هلل وخد هح رش كربضق هنا دوحوم لس

 ي وک اوا فات كغا ر ےقو قسملس رب تك قبس 3

 < رلرغیآ ضم
 « راقااق هخاش هلسنامز یف دلو هددناب كعغارصق زونه

 ۲ < 2 ۳ هادی ها E اوا 1

 كنهونم تانیوح  ندننچهرو ننیپ هک ترک

 هدضسم ةانق «هد م ر یرالب اق و لش لا تاضیب 3

 هدلاحیه هدهسبا ریل هلک هعوقوهدنحطس كضیبمدوخایو ۹

 هدص وصخو « ىلا تربغ نوجا یعوقو كفداصت و ح

 لخاد هتسهلسات یاضعا كنيشيد ۰ رانلوم شب 8

 ,ردراشغ | روصتیدب زتكنم را دقم یونممیام نالوا 1

 هدیرلضءب «کمریدشیکد ککرا عی یلصا یری

 یاضعاكردبا منم (باصعاتدح) ی دادتحا رشید

 تا )یواش رام كن ونم عیام نانو هدن ۳ ان 8

 ۰ رلرو وشود ین ۲ یتکوا ]

 . رلرازآ هراح هنا وخد

 چاق رب نا راتاو نینق یا
 « راقارصق هدرلاراح ضعب . ردمزال كبکچ هعفد_

 1 رویلیرتسوک هر 11 هعف وا هدف نوک شب ۱

 هدیا حقات E ضعإ «رلر ۳1 نت )۲)

 و , راردیا حب ی اقا راک نیت هدلاح یراکدم

 قرع اب رفیآ وا ینا هقارضقر ندن
 كککرا وا ًابلاوتم هرزوا

 رذدهلوا بیش یسشا هغارق
 قوا یریغ ابو ینیع

 هدلاح ضعب . ۱

 لىف كرهایکج هرغیاو بکر هدنامز ینبع قارصقرب

 هاج مضو «ینیدلوا یلتیفوم هدهدلاح ییاره كقت و

 تیر لوصح مآل هرزوا قلوا سرفر هلا رتسارب

Eهعفد چاق رب هیثید رب کرا رب رک | ۰ رد  

 هسیا رولوا شماملوا حیقلت قارصق ہدلاح ییدلکچ

 یرفیآ هسبا مولعم د تماقعو

 EPO كمر دشيکد

 .ردکعا نیکسن یاهو دادتحا كراشید (۳)

 یدآشلوا فو رعم ها هدننامز یلتیر# سو

 هج ركءبامو هدیرلیضعب

 (لب) هبنطق ةحانو رارریدزک جاودزالادم یرلیشید

 هلع ءان و هنسعل ر وتنق دلرهلب رب دزک تانک درب هدن روا

 تری هغلوا مقام هنسلت ۲ هیراشیط كنبونم میام

 هدشید لوا تعاس کیا رب ندتنراقم لعف « دیا

 هسرولوا قحهللوآ ارجا یسهیلم (ه11 ناق) دصفرب

 . دولوا شلدیا هلازا ًاتقوم هسزلوا چیه دادتحا

 وضو و راک رد و ر انا خام

 . ریا زر دش وق

 ی هلوا لخاد هجر كنبونم میام )٤(

 هدهحرد قلج هیمهک هب ومتانن وح یفل راط كمر قتع

 لز وک» نوداللب .ردنلملشبلاج هتطاسبا كنعو هيأ

 تولوا نانسی هدیاب ول كنس هطامو ( یوا"تروع

 یرلقد ایهد ك راب رع اک !ندنفی دم وا هب رج ینج هبل وا

 ی رللوقو لا رابرع .ریلیدبا تریغهطاسبنا هلبالا یک
 ارکوص ندکدتنا الط هللا غاي هداس ايو ناب نوتز

 ر هجنوزوا یهدنلا ؛ رلردا لاخدا هنلبهم كغارصق

 لا هلیماع دس هنر A چنع ام ردت هابسه اد امرخ

 یتاوصا و كرلبرع . E زمکچ رکچ
 رولبقوص وغرو . ردرلشعا هب رحم یخد رلدلایوروا

 قحو ییا هدمب «قمرب رب زکلاب الوا هلتکرحرب یک
 هفمر شب | رکوصندکد تا لاخدا هجر ردقهفمر وا

 تم زا رب .ردلملقوص ندر كرهرو کس 5

 وک وا كرهلکح لوق هرک وص ندنقو هدلاحوا

 تجاح هطاسبنا رب لمکم هلا هوو « رلیلعم ضعب

 كريطاثق ر هدنم ادنوس یداع < كغمر « یتغیدلوا

 ۱ رلوقدیا ناش- یک هدماتیافک هبال
 هللا هجو و كمر قنع هدرل شيد ندا ر اهظا تنانع

 ی الع بازخ ارکوص نوک ترد وا ندنطاسبا

 هددلب ون اف هيلع ءان ۱ لوو هارا

 قاحبص هنسهیلسانت قرط كغارصق . ردیالدبا هرج

 ببوم یتیطاسبا كمجر قنع یلدا هفنرش وص

 نالوا رضء هناي كنه ونم تان وح یک ینیدلوا



 ۵و

 شلش د رطو مفد هل روصو ندجرولیهم ید داوم

 یولق هدتیسن زا « قیضماح كناهم طاخ ,.رولوا

 . رولوا لئاز هایسلدبا قرز كتاعيام

 یسک هلوصح كجاقلا هش مییقلت تالباقو حاقلا

 فكنا نو چو و وضع هد نون قلم :نوجا

 سافت یلکا متالا و یی یضع

 نوسلوا هسیارولوا لصن یناخا كڑاکج هریتک هلوصح

 بآزخو ن یلعاارش تماقع هللا تنانع

 نت نیو جاودزا لعف حو ۳

Eد  
 رصنع هلا و كف

 شلدیا فرطر

 رسصنع هدر وص قلطم نوجا

 ۰ ردم زاال یسمشل رب كوم

 ی هحرد كحیقات تالباق هدب ر وص

۴ 

 ولرد ۷ ی هج رد تاحیرقلت تىاب اق هدهب مثل تع# هله

 : نمهاشالک ۲

 . ردیا لوح هروک

 < هب هسندم تااح هکنوح

 نواكن هناخ ل تم ر هدایوروا

 فرش اووف تماقع Ê اتسا ۾ زمو قحوح هدنحوا

 ۰ كن ایسا حییقلت تىلب اق مک ۰ ر ونا وا فطع

 ی . رددب اعهن داق ی ید ۷

 قرهلوا یطسوهدن ر کتا تن راقم هل ê قارصق ۰

 ردشعلوا حقل قارصق ۲

 ° ا هات سا واع رودایمو . ریلس هلوا هدایز اف

 ۹ ردشهلوا حقل یس ¥ ع ۱ ۰ . نلیکح

OE ETE ONEN 

 ةجرد كن هحصلاظفح طئارش هلا حالصاو ست

 تابا ویح یاس هلن رلیلها

 ثكح اقلا لعف ةدرلرلهاهلع ءان و ینیدنا و قرف هدنسازآ
 هداه ۳3 2 ردشعا نیسو ق یغیدلوا هدایژ اه د

 تر وص هلکل هدایز كنالوک ات < :هضاتم زف نلیروک

 ردثعنم ندماظتنا نالوا هدنع زو

 رادقم و هیفامعم .

 . ردراو قیر اش

 هلس هدرشب عو

 مظتنم رغ هلا تاقوا راصا هدنلاح یثحو « رلحایس

 كحيقلت تلباق هدلابقو ماوقا ندا ذخا تالوک ام
 هب را ناي دا ارحا هدالاتا ۶٩ نم تم ندن ردن

 رلرغ:ا نالوا هدکمتا لک | توا هزاتو لیشیهسرواقاب

 یرلقدلوا قفوم هحاقلالعف هدنتسن ۷۰ ۰

 ۷۲۰۰ كرا رغیآ ندا لک | توا هبنمو یروق هدلاح

 م هت راقمزر ط

 1256۲ یزلقذلوا قر مەخ افا لمف عدس ۰

 رولوا كحهل ریو هدهچرد طارفا تالوک ام نکل

 بح وم ی رلتم اقع ندنراکحهدا نخست رلناوح هسیا

 هدنع :العبا زخ كلبا .ردراو یخ د ەد كنس

 نکل .دونلوا فداصت ًاردان هرلیشید صلوا حقل

 یو هسراشآ هفد اق ر ثکرا هدننامز بازخ وا

 . ریل هنلوا قفوم هسیینلکب بازخ متالع یجنکیا
 یندیا لصاح ورواپ هدایز ايو کیا هدنطب رب هدرلقا صق

 رب هدرلنامز كج هلس هریتک هلوصح یلسانت

 تاباق ہدقأ رے ق

 ا اوا

 . ردرداب

 هدیابود «یتمالک 1 یتسهچرد كاحبقلت
 ۔اتسا نانلوا طض هدرلاراح نوجا كع دیا اف ۳

 راک مزال كأ قیقد یرلقیتسن

 1۷ندقآ رصق ۱۰۵۵۰۷ هدنساراحغدوسق ردهرف

 STF هجمات کسی | هدنف رظ هنس

 رابط یزلتدووغنوم  یرلشاب كرلفارصت
EAE مد گل o ° هسا ٥ 

 هد ۰ نگو رپ یون ی 6۸۱٩

 ٩ و هدنشاا ۲ س

  ۸هک ۰ هدنشاب :۳۵

 ردقهنشای ییا نوا هدقارصق هبلسانت ٌةوق هدلاحو

 . ریلشالک | ییدتبا دیازت

 -ر و ك رلقا رصق ارابتعا ندتتا وک هدهرتلکنا

 : ردشلرتسوک هدلودج یهدینآ راوصحم یرلکد
 لودنانل ۲ یرلشاب

 ۳۳۹ EA قەل ۰

7 » » ۵ ۱۷ 

EN » » » ۳ 

AY » » » ۴ 

YEê۶۹ « رو «  

۵ ۲ » » » ۲ 

3 » » » ۸ 

1 » » » ۳۷ 

۲ » » » ۲۸ 

۱ » » » ۲۹ 

 ؛ردراو یراناروغوط زیکیآ ةدندنراقا رنمق لشاب



 رڪذ یرلن دیا دلو 3 < وا هدب رر

 هنسهصاخ ج قلت تاباق هدكملقا هيفام عم .رد 1

 لمامراتیج ندرطاخ ینیدوا یییأت

 كحیقلت تشاق رک هکدنا هب ونج ندلامش هدهبس

 یرغوق یری كع را رب رد ها

 قرش 9 روباوا مشی باس هقشب اکو 4 ۴

 هک نه

 تا هدایز هدنراقدنل وا لاخدا ه ابو روا یز

 ضشادا نان یر آ ,كناذغ هدن ول . را ۱

 هدناتسدنه هدهتسرخهل وا راعوا به و هیت

 ینیدالعدوع هطروع ۳۰ یونس یشوق سولا

 هداح EE هلا EEL ردموا

 لخء كناوه . رومالطروع دايز ندهطروع ۱ ۰

 ندابسا دعاسمریغ هاسانت كناوه قییضت و قفاثک مد

 ند رم حطس د اوت فتا ٤ را زیغریق . رددود

 یرلاعملمکمو نالوا منت هرتم ۲۷۰۰ : ۰

 هعوقو نینح ات کما هدراقارصق هبک هدرلالبای ن نان

 یتفیدلاق رسهحش هعفد قوح كحاقلا لعف « « ینکید
 ندنغیدلوا مولعم هج رلیدنک یبس كيفك وب .راردیا ن

 عون راز دنل و نرو اعا ك راغاط یرلتآ رصق هب

 یسو«رولس هلو قحوح شب تام هدنطب زود ۱

 فداصت هاج موت ر قحا هدلج عضو Vo قر لوا

 وا و قجما هدلج مضو 9 8

 ه رج عضو ۱۵۰,۰۰۰ ؛؟روناوا فداصت هثج

 تانا ويح .ر وننوا فداصت هفح وح ترد هدنطب رب

 هدنطب ر قارصقر هدلج مضو و ها هد ۲

 هدنطب رب هد هرس رف تانا ويح ردا دیل وت ورواپ

 کن وچ + مهلا هدانتسا ندورواپ هدایز بو
۱ 

 هد لاو راک هعوقو ۰ رب كنوروای ترد < وا <

 ناءمرد باس 3 یطسو هاغل وا رد ید

 ییلوا ا رحا هلت قف وم كحقلت لف و

 و وشن ًاعردنو ك هلک ا دم دوج ور 9

1 
۱ 
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 ااو وشنو د «یسلک هنادیم دادوح و کی ؛ردقجهلو

 هدنخاد وضع كنهدلاو اب هروک هناناوبح یلو
 هدلاح کیا ںھ معالع :

 هک كناناوح .
 ینغیدلوا راکشا كلج هلا مثال یک هلو ی رلقدلاق بولاق
 ندنعوقو كحاتلا لعف . ردمزال كمل ىلج تدمو

 تام ةتساضعا نوتو یتمات میش ر ؛ لوصح ا

 رولوا عقاو هدنج زاخ دوخاب و

 ردا لد طبحم قحا بولوآ ینبع

 یمان نینح هحنلوا قابا شب ترد ینعع نام ینیداوا

 ر یساعو وشن كنورواب هدنامز لج تدم ولا

 کیدو هلت اطب e هدرلنامز كلبا

 ..تعرس ر اع وش) هدنرل امز 3 وص كلج ۹

 . رداکد هدهحرد

 . دولوروک

 نامز یغنیدنل و هدردام حر ككنينچ . لم تدم

 یابطا هدتحاح نح «رتسیا تمدخو تراظن هرلقا رصق

 ردق ه تدمو . ریلک مزال تعجارم هل هه رطس

 یخد كرااضق ظوحلم یعوقو هسرولوا مولعم لزوک

 شمل یوا هدنس وا

BEهد راو هر  
 ضمب هلم تدم . رولوا

 ندنتقو ید هدرشب عو

 .لج تدم . رویلوا مقاو تادلو ۱۴ وا

 ولو [ SR یمظعا ۰۲۰۷ یرفغفصا دح هدرشب

 رک وک او

 بز وآ لوک 1۱٩ یطعا دیو ۳تا

 یو ۱5 2 ویا

 دح لللج تدم هدقارصق

 زذوک ٥ یدعسو

 نوکوا هدهمشلتفح یه ر گر فالتخا . ردراو قرف

 . تک رانا ندننشالاف هک اوج

 کیا نوا «نوا نیک د هب همش دیا ا هاضس «هب ونم

REرلس هنل وا هظفام هدهلسانت قرط ۹  . 

 ادعام

 تان وح

 ندپ [

 كلود « نس

 ږیشا هدایز لجتدم ندلاوحا یک یشیاوا یشیدابو كکرا

 راازآ ابو

 كرف رط « تماو 1 فر 5 لبه ت

iarلود : .ردیا صرمقس له تدم « له  

 هدص وصح 7 .رولوا نوزوا لہ تدم هسا | کارا

 ۳ هب اح ۔ورواب كلبا مومعلا ىلع ۰ یس تكتهدلا و
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 دو ردز] ندرلىلشاي « لج تدم هدرلن ایال

 تک ایو ع اواو یو هاچ تدم

 کیدایاریث ات هناوح فلج تدم یلدا حیقلت ندنفرط

 ندرطاخ ی رز ۱۳ تاو هدااو هدهسرلیدبا لالدتسا

 . ردیلمامراقیج

 هسا شلک هعوقو حسقات 1 تس یامالع كلم

 .ردمزالتاعر هندعاوق هحصااظنح هدنقح رلقا رصق

 لغو ےشر هدرلنامز تلل

 یصیخشت كلج هدرلنامز ۳ د كاان اوبح 0

E ES NET EG 

 ءیلەثج كو ندن کرد وس

 . رداکد یالوق

 ردنقوتع هنراهمو هکلم هفدلوا تم اط

 هلتقد هرلناشنو تمالع زمکح هدبآ ناس ها

 ۰ ریلس هنل وا دصقم ی نکما

 قلنیغزق - ( هلایحا لئالد ) رلناشن ییساسا

 نمس كناوح « هلیسلوا فط رو قطنم كنغالع

 ترم الف نیش شک كدو نطب « هلیسغا ا

 یهدننس فرط هقرا كوا كدوحو «هلسلا

 كلو هل ناز كنرارح هدابهم « هللا تلق قرف

 كج هل روک هدنناکی دادوس « هاسهومک تاک

 « هلا تالدت شعب هدنوخ كناوبح « هلا لوح

 هقشا ین . ریا هل دبا لالدتما

 هام 2

e 

 هلا فرط

 ینیدلوا لماح كغارصق
 ردق ههجرد رب یساعا روهظ رارکت كبازخ مالع

 یتفیدلوا

 2 ا نعت قرەلوا

 ۔ردیا اعا شلدا ارحا هلتقف وم كحیقات لعف

 معالع هدقا مصق یعطق ۵ ۵4م

 . ریلس هیمرتسوک بازخ مئالع نونهلوا
 یوژ را لسات اینا تک هدول

 . ریل هلوا دوجومهن وزرا وب رد كلبا كاج ا

 هد ر وص قلطم

 هدهسرباس هلک هل وصح بقاعتم ی مقآ ولا ق « نمس)

 تمالع هدكنون ندنکج هل روک ید هدلاوحا رکید

 كنبنح _ یسموس ا بھ ردد اک یس اط لم

 یجنکیا هدول هدهسرباک یرلبا ندزسموس و ندوب

 3 دا وا لماح

 ۱ هلا رلد رشو | کصن دقدل دلوا قاب شب قم هدرود

 ۲ 2 را هع . ریلس هل.شالک ردق هبهجردرب هلغل ای رلباسح

 ۱ نرد اعآ نعوقو كلج هدهشحو تأ وح یتموس

 332 رخ نعهریو هجبتن رب ی هدهیشحو تاناوبح

 - اقچ دوس هاماد اقر ندهع ارابتعا ندا یمندرد

 لو جوزا « ناقشپاب « دوسو . ردنکم یر

  لماح . ردزناح ینسهصاخ یتمشالو وق «کداورلیا لدم
 ۱ لوک عیامو هدرلنالوا

 شمانلوا 3 هددوشلتفح .رولوا

 میامرپ قارب دوخایو .

Oرا تالاع تفکو هدهسا  

 نوا هدنران وک كوص كنتامر لج تدم .

 شدا وص هلماد اقرب كرهدنش كن هع ردق نوک شب

 زکیا كلج هد هيا رولوروک ییدلیک هت هرخ الابو

 ۳ دف .ردلملخالک ۲ )ا ولوا یرب تاوصحو

 ۱ رک ین( كبوک ) هرس لو ممر ۰ هجنلاق هک
 خاد ندنراق o RR اح باخو ملک «هب ه دعم

 ۳ ۷ نت ۰ زدبا برق ( راز كوب ناریآ
 ندنکیدتبا لد یرلتلقت كن ینلخ مق هللا یادق مق

 .رولس هلیشالک er E مق یک کیا هدل وکساب

 زدنکیدلروک هدرودیجنکباقج ۲ | یخد فالتخاو نکل

 . ردهدنتبسن تسا زمکیدر و هنرل رکید ییمها هدكنوت

 ندهش انا

 رددودعم

 ٌءالع یدیازت كنرارح هدلبهم هحرد ۰,۳ هدرعب عون

 6راتمج قرع .عون صوصخو .رولیدیا دع ندلج
 E یخد هدناباوبح هرزوا E هتسهآ ید

 دقدنا ۳ او . رشت لا نده هلا

 AE كات راد قم ( چرک ) رک

 Eis سلک هرزوا تعا لح یتماظع
 + یدادقم كاك هدنلو ارلنالوا لماح

 2 نیا فان دلو

 حم و (  حص لئالد ) رلناشن یمکح

 حر) لبهم ( شیتف هللا هفل طئاسو ) یاصقتسا



 . ریلس هری و تامولعم یخ ۱

E ت 

 .یاصقتس ( هفاسم نالوا ردق هحراخ ندی |

 افصا و اک ی تع یتعب .سل « مقتسه یاعم

 E وا رک ددیرمدام (تمرزکید)

 هاهحو وب هد روش 23

 هلباقمراب .رونلس یعوقو كلج اراعا ندا ی درد

 هجر نالوا لوم

 هقبشاب نینج هدرلناوح قاتا ترد . رواوا

 یربغ تكلم . زلک هعوقو تکرح و ندنعب دنل و رد ها

 ee و و تب كينج هدق رانق وط

 . زددجم لباقریغ .ناه یسابهم هم تج ر: قع هدنامز

 ردیا عسوت هبقت ارکوص یا ق رب ندحیقلت هکوبلاح
 هدامر یجاله هکرونا و .هبقثرب هدن رطق هرتمش اس ماي

 بو رقم +: هدامو . ردشع الابط هلبا,(یکلاقتوط)

 هلا .هج وون ود منم .یناوخد ت كب هدنجا مایسحا راس او

 هزامعم . رول وا, ا تمدح هم هل زج كزبنج

 هل اطم زونه یفیدمل و تونل هدرلقارصق تان هامون

 قط خو مقسم یاجر یا و ردشم هلدا

  ریناقس: رللا ء رونل وا ,ارچا ر یک, بهم ياصعتیسا

 , ریلیدب | !ت تیاعر .هندعا وق ي ا دک رلقات هرط

 بوقوص ی هابیتتسم یاعم یناوق مذآ ندی هتیاق
 یو شو كمر قرهالقو يزاول طسوتم طخب اعاد

 میقتسه یاعم .ردیا تریغ, هک ج نا 1

 ۱ یامالغاب هر وک هتناجما یا وقو .ییامآ او هسیا ول وط

 ا یس هر دتمنه تایی وع ك اعما قراق وص شاو شاوو

 هل زوک كرهډيا قرش ندنیس هفطقتف تامدص .تكنرذح

 هقداوا ,نوجما قیرفت یرلنو عبطلاب . ردیلق|هنیاعم

 .ردمزال تراهم نخ ٍد تام ولعم , یخ هنل» 1 ندب شد
 .زولو روج غچ و اکا رج ی دو

 لیکشت تان راکیک هغر وکو ا). هد د وص تارق لا غاص

 ندنسالعا یامنم كن هسک ۱ بولوا ریجن ز یراکدتا
 ل ص. ریلپ ر دتا دانتسا (رنازوا ردقهنم وق وص قور وق

 هن راف رط یراقو كب هفضر ق رال یاجضو قو مور .لا
 کیا رو رليرردزک ( یسیولع مسق كدخف ) یر

 : لبهم ی اضقتسا .

 زا هساراو نینح .رولوروا :ففخ فرقخ هعفد

OE ER EE ORE 
 طب كغارصق . رلرردشوق « رلردا دز یناکرح

 .ریلیدبا هنیاعم یسهبتلق تاکرح كندنح, رول دا افصا

 .روبنل وا لاصحتسا تامولعم قوح ندنوب هدرشب عون

 اغصا ینطب هحصرغوط كرك هابسهناعا عام كرك

 هدنتل ۲ كرو عاص هدناوبح شلورلبا. لج کما

 كيو . رولیدیشیا (یلروک) تارئثز قوحر فبعض

 شل روا هللا زن رب نلاق هقداوا

 تاکرح

 ضد دنا دل وتم ندنشهسلق تاصلق كنبنح مر وک

 ( رلیدلروک یهدرلقاصرنب ) اعما رقارق هدرلقارصق

 . مهیا قرف كب ندنسلو اغاد ناه كن

 الاول نا عیسی ناف يا فا ریست امام

 بابا «نوجیا یرادیبهدیآ لم عضو هلتیقفوم كرایشید
 .هدرلقا رصق . ردمزال كتلدا

 تقد هدنقح رلقا صق لماح ندنفبدلوا هذایز نینح طقس

 هدرلتمدخ ربغا رلقارصق لماح

 ما دختساا یک فاوبح ثانی | ریص هنوآ

 یدرزوآ یلاکرح

 .ردشادا هشت هدا. قاطقبط كتعاسر

 یار هدعا وق ندا

 .ردیللوا هدایز ماعهاو

 . ندیلمال الا وق
 قرهلوا تفح

 کهدنسهزا ناوبح کیا .ردیلمالوشوق ههارآ- الصا

 ریل هر وک یتییضت نطب ندنف.داوا یئزج :تیاغ هلصاف
 .ردیلفلواهلماعم هلټع المو راح ندنفرط, رانئاس هدروخآ

 .ردیللردروک ید یخ بوی هدروخآ اد

 تلخ نکا لیدی فال وک اه.هدروط تا

 رد لمامروا مهم هدهسریلبن هنل وا

 | ربصهرا هرو تقد هنسم هلک قلقوزو رب هسامصه

 یباچرلنوب . رونلوا سح زلعجو فیفخ هدننامز لم
 یقافوا r یک و ۰ رد | ر وهظ را و 1

 یجنر هدرللماح . ردیلمهغا شالت نوجا, نالاح ككفت

 وا ۰ ردهدایز ی رللاح ماظتا مدع ۵-۲ ندرود

 تم دح نلیر در وک اربص 1 ردق 41 ینہ هدلاح

 یب 8 « شب نوا هله عضو قرلب رب دلاز ۲ هک دتنک

 ۲٩ -- ل
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 اتم رو ردلماعال وق هدتمدخ الصا هدنفدلاق نوک

 تو هسته ضاخ درهلدک هنتهح یدازت امج تي ال

 E یدغم هرزوا قلوا هدرادقم حرف تم ردلعا

 كنهم هدا ك وص كلج ایرثک |

 یماخوو نلورلبا یرغوط هرد صو هدنرلف رط كوا

 اهذوا هلال محو . رولوا ادیب اعذ وا رب نایلوا

 . ردیلمر و تال

 هدلوخ یلاوبح قلارآ وا هدهسیا رولوا یاغ ید

 ردا تقد هنساعاقو لهردزک

 هلیلیدت كنالوک ام لعهردزک هسریلیروک یمالع

 هللا را ( جالع یر و تلل ) هخرم فقخ تاغو

 رول وا عفدنم هرو ۳0 معالع لکا هبقنت

 یک غ رفم هدوجو هنا یک رو تالپسم هدرلنامز

 نییراقولس ايو نیرهژا تیتربک دلج لا تح ندیا ریا
 یرلبحاص ناوح «رلنامزوا .ردححم یلدا هغنن رش

 قحهلوا هدلاو لا

 ض اشا هدقا رصذ

E 

 مون اربصهرآ قطب ید ا

E.للشالک ۲ یو بو یو  

 هسریلیروک کیدتبا زحمت ییسیدنک تكر ح یکو رک |
 ندنلمر دعا 1 "گز ا ایا قنض ین و

 كتنامز رج ًاضهبو نلیروک هدرلنداق نالوا لماح

 هدانا وح تاشادتغاندا ماودردقهتنامنا ندنسادتآ

 هللا یتالع جلف لوا ندلج منو زکلاب . زلوروک
 كنت د رک ) ی هنقاّوس قرهلوا ردا اهد

 بیرغ ) قوذ داف . ردیلعلو هدرطاخ ( یلوزو

 فزت « ( یلکا كرلیش نالوا جوک

 که دراقاجم هصاخحل او تالضع ) صعم « هلاوح « یجر

 (یتلعزوک نلینید وص هرق) هنک ( یسلکج كرارکیس
 . ردردنآ هدهسا شملوا کر د یعوقو كرالاح کد

 رام هلسهدایز نسکعلاب نیت طقس الاخ

 ا کا یمضه و

 رز دتا

 هدنکیدع | داون تانک ر ین ت نيج طقس

 هدسرف عون
 هرک رب . رلروماشی رلیاط ندبا دلو لوا ندو

 نوجما رارغس ینترا هسرولوا نینج طقس تا و

 2 رونل وا لس یمنی دلوا مقآ و لنح طقس

 نسخ طقش . روشل هداز ۲ ۳ ی کو هدقا رصق

 ینشب نعل هدنرود یجن ڪيا كلج ن دا

 ات اط

 ناس اطا ینیدلوا مقاو هدرود یر نینح طاقسا

 یشاطرب ندرلفلّوم ید نوجما تاناوبح . رلرو دا

 ینا وح كاتفج ضعب هدهسیارلرودبا لوبق یرکفو
 ندرلقا رصق هسرلقاب هراقتساتسا نانلوا طض هدنقح

 ۰ راک هع وقو 2 کس ندا

 . بویلواعقاو نینجطاقسا هدرلیآ كليا هدنرب جيه نام
 1 یمیدلوا مقاو ارکوص ندکدتا زواحم نون نش

 طقس نکیآ قلیآ وا ًاضمب مقاولاف . رویلیروک
 یوم ۳ هدهسیا شلدا هدهاشم وو

 ا رود

a, AY3 لا ام ناو دشا  

 .رلر ديل لب ینکیدلک بولک هعوقو كطقس هدن رلقارصق
 ۱ یایاماضمب هدرلناویحنرتسوک یناذ دادعتسا رب یکوب

 لا رب بویلدرلکب رلنا ویح یکوا ندنکیدلزوک هدتملغ

 لوتسم ابو درفنمای نینج طقس .ردیلعلوا تخورف لوا

 | كنابورشم « هلتالوک أم . رولوا

 . ًاضمب ۰ رولوا بجوم ین كلوت حر یبیضمب
 .رولوا مقاو قرهلوا یسهجین هیناتنا ایو هيه ومع ضا ما

 ا ا را ادر همیشم هل رثأت كرابو رقيم ضمب دوخاب
 1 تانا وبح یک قارصق دعتسم هنننج ظاقسا .ردیا ر وهظ

  طاقسا تالوک أم بجوم ینشادتغا كناعما نوجا

 . یتدش «تابوبح ايو تان لس . رریو تببس هندنخ

 . ررر و تییبس هنینجطاقسا ندنکجهدبآ ربث ات یکلپمر
 > یاغآ قوسرو ) مضق رحش (مدبحیا) جال

 یسەصو یغالەزوق یجاغآ ناقو نارکوش یلکش

 ۰  تادس « یزومهم رادواح یک ینجهلوا بخ وم یطقس

  یطقس ندن رلکح هدا 2 کي تیس دو تس کھایا

 ۳و هدنلرک ام كناوح رلرولسهدیا توعد

 ەد رلف وک نالوا سشماملوایتہقدت هلشال زونهو

 هجو شمنفوک . ردنالاتحا بلغا ینجهلوا جتنم



 هدهاشم ینیدلوا مقاو طقس هدرلقارصق ندا لکا

 مانلالاتاذ تانا ینعی نوجا راصوصخو .ردنشلدیا

 هکردراورلذم قو ناک مزال یسهعلاطم نوجنآ هنخ
 -الک |ینجهلوا رضم كن راکناه هللا ابراج وا تار

 رثاخذ ( خایلزام ) ندنرارطیب نالآ . رل |
 ندنفرط تاناوحكعو نلشد قنایونانلو هدنرزوا

 دسیا سا نان یخداوا "تم زع قک ه 9

 ندنتاکدتبادر ینوبرلفا وه یک (هیاپ) هلبا (ینام) ماعم

 .ززوا ٣ ردمزال یسلدیا قیقح هدلاحره هدكتنکو
 یلکا هدرادقم هدایژ كنانان شمشود یغناریق هک "

 بو نشان راب < روایلوا بیوه یی طاقسا
 هدكعريجما وص قوغص تياغو روذح غارق راس

 هدنکبدلرب و تالوک ا١ لزوط .رولوا بجوم 22

 ییهجیتننیع ندنکجهریو تبببس هکیلیجا وص هدایز
 كحبج) یردح هلا کن زف هدرشب عو .ردیا لصاح

 ینینج طقس كلذک ضارما قوچ رب یک ( ینا ەتسخ
 « هرج « مانغا ؛یردج هدناناوح . رویلوا یوم
 وغو اعم ا تاد + قاط باع ) الف یا

 هدرضاحلاح .رولواوم چ ع هدضاما 5 3

  ؛یودع«باهلا نالوا دودعم ندههراسضاما زونه _

 . ردبجوم یطقس هروک هرلبلعم ضعب هدیدبک 1

Eهدنینچ بولو مات یلدم كلج -- لم مط و  

 هدهح رد تیافک نۆ ا قماشی هدحراخ ندردام حر

 شک وو كخەديا جورخ PF هحنل و اعوو شن

 یسملوا درط هیراثبط ندردام دوجو كنبنح هلغلوا

 عضو . ریلب و یان لج جو هلعف ناک هعوقو نوجا

 ك رکو هدلاو كرك هلع ءاسو هاتنوافم كتعطاي € لج

 ابو یبیمط اکر بولوا تا و کا نوجا ور واب

 هنطسو لرطس دلوم سکعلاب .ریلیرباو یان یجولویست
 الأ هب ه رط اخ هڭ دلوا یو رواب مهی ردام مه ق رةلوا ج اح 0

 . ریلب رو یا لتجزایو یض ابو یمتطریغ هسردیا "

 ۱ جدا ثحم ندیعیط لج و قم هدارو زب

 ~~ ما تست

 تیمكااا نالوا یداب هنیدرط ندردام مر ككنبنج

 . ریليریو یمن ( یسبیغآ همروغوط) صاخم هنسهعومب
 هنیاصم هلتقد تاناویح لوا نوک ماقرب نږلج عضو

 دراشید شلوالصاو همانخدح یرلکل هک هدقدنوا

 درودو ماتم هال نی نرمو ملا ویا
 هدایز اهد ینیرصاح « لوشود هدایز اهد یرلطب

 .ریلیروک ینیدلوا سل ها هدایزاهد یرغاص ؛روقوج

 كره وس جرف . ردنکرکو ی هدایز هم رلتقوو

 و . ردا نایرج میام رب فیثکو یجوزا ندنزغآ
 كجر قنع هدقدلوا اصقتسا ولازم لیهم هدنامز

 بلقتم ههرئاد رب نبلاق یئزج پولوا وح الماک نام

 شمروغوط هعفد اق رب . رونلوا سح یغیدلوا

 هدایز اهد محمر قنع نالوا بلقنم هبهرئاد هدرانآلوا

 هروک ذم الع هکدتابرقت ققو كلج عضو .ردقچآ

 ندنع تقو تقو نکرب م ناویح .رولوا راکشآ اهد

 هئیش رب لومح نلک هعوقو هدنسیدنک و رولوا غراف
 هنس هطشن ملظم دل بل رولا ی ریز وک یک زدیا تقد

 .ریاک نامر حر قنع طاسبا ارکوص ندنآ , ردیک

 فقو نكر «  راتای «راقلاق ء رنالبجماس قارصق

 بولوافیعض الوا رایجماس «راللاص یتغور وق «ردنا

 دبا  .راهالقس کومو وراوس نوژوآ "نی زاداصاف

 هنلوا وح الماکو کما طابا مر قنع هدتقووب
 بسک شر .رشلهدایز ینرارح ٌهةحرد لدل . رالشاب

 ناق ) ضتع هرهاظ هطاحم هشغاو زالفا تعز

 ؛ ردا طوغت 51 یثید + رولوا ی ال م

 یرغآ ینعب صلق رره . رونروک تاصلقت ًابوانتم

 ؛ردب !دادتما ردقههقبقد وا ایو کیا ندهبنات چاق رب

 قا هققد شب نوا یرغآ كحهلک ارکوص ندنسدنک

 تقو هدهسرولوا مفدنم ارکوص ندتنوکش "تقوا ر

 م رقنع طاسا , رلازآ هکدتیک یندم اراک ذم

 هدلاح و . رالشاب هفلرا نینج ةيشغا بویلورلبا

 .رولب ر وک ایق (نو روق )نج هج راخ ةظفح هدتا رصق



= ۵۵۷ — 

 زملقروق ندنعوقو (همایاق) فز ؛ریلک مزال ۳۳۹۹ درهداقزع ندنفیدلوا نیکر یک هدایژ هدنامز تاضاقش

 . روناوا درط هچراخ كرهلکود هلبهم یبصع عام

 اک د تک اک .وض

 تاصاق ء.ولوا یئدش اهدوقص اهد هک دنرکر لبرغآ

 EE كزحااح باح كن هبنطب تالضع ههر

 ندنغارفا كروك ذم میام
 بس و

 وک كندب ناهو ( راز كوس, ناری الخاد ندن راق

 قارصق نانلوب هدقایا .رولوا ےضنم ینصا كن الضغ

 ینسیرقخ دوم قر هرب دشالقات هتلق رک سم ی رال وق ترد

 هلیصلق رب يتوق تتالضع هفاک كىدي ءرردشالر وینق

 .هتچییدروک تمواقم نت زج ندنفیدنلوا قیبضت نینج
 كنك و ص هدننربه ك اصل ۰ رول وا روح 7

 اضاعم رل وص قرلتریی ارکوص :تقو زارو + ردا
 هدهسردپا فقو رلیرغ۲ یلهرا وا 1 ربا اک

 ,هلص وج .نینح ۽ راک دش ابهد i تقو زا

 یزرلکدتنا لکتن كنب رک یرغاص هدنتل ۲ .كىراق )

 .نورب هل رالوق وا. بوی ورلیا «ندنننوررد ۰ (۱ هظفحم

 ید ج نامزوا هکرونبروک ندنسهرآ جن نجوا

 رولیچآ

 . راقیح .هجراخ نوتسب هانسهطساو صلق رب لتوق

 هد رلقا رصق هرزوا قلوا یطعسو دح عبط لم مضع

 هسصع هشغا هدرلقاصق . ردآ دا دتما هققد ۳۰۶۰۱ ۵

 EN یی ندنرلقدلوا قصالتم ا هج رو مو ام

 یندلوا فورظم الماک ك.اط حر + ريلترب مک اهد

 ندالج عضو ةدقاا ,ددلکن ندنارداب یدل 2 :مدلاح

 .ییدشودهرب نیک ۹ ك.وک ) یتزجب لبح هدرلیشید

 نكر الاب تسورۋاب هالاو «زاع وقهداضعب .رابوق هدتقو

 ندنعوقو قفز هدلاجیه ER هل راشید ینیرسلبح

 یاهنک "ی رس لبح یثال ندبسرب ین اهم . زملق ر وق

 هسیاشمالرایوق هدندنفرط .یسهدا وبویع وق هندنک

 هللاصاقم رب ندندعب هرتمتناس يا ۱ ايو شب كنهرس

 :قربل ۱ لوب شاو شاو ۰ نینج, هتیشیا م

 هدندعب هرتمتاس ٤ : ۳ نوجا قلوا نیما هدهسبا

 لس اتم (ماوص) همیعم  ندصبانم ی الغاب

 :ندقدلاق زار هدردام مر ًاضمب .. دیا بیقعت یتبنج

 ًاعطق لم عضو تقوو .رونلوا د ,ط هحراخ | نک فص

 ۳۳ ا اناا ىتلوا هدسر ةماخ

 ندنفیدلوا یالوق یلربا كن ( كوص ) همىشمو
 ۱۳ و یا او فو رظم یالمووتکبا
 تبا فارق ( صاغ مدع ) یلاق هدجر كنکو ص

 ابو كیراج رب ندنجورخ كنج
 . كوص هدرلقارصق .راةیج كوص ازکوص هقیقد رکی

 . ردردات هدهحرد

 نامزو ,ردیلمالاقهدورحا هدایز ندتعاس ۳ ٤ ثیاهن

 تمجاص هی طیب یابطا هدرپدقت کیدقیا جورخ هدف رظ
 هو روای دوخایو هدلاو هدیعبط لج عضو... ردمزال

 یعوقو كلج عضو مومعلا لع . ریلیدنا تنواعم ت

 عضو ندنكتا تيافك هیجر تاصلقت زکلای نوجا
 ت .زلروک جابتحا هطسوت هدنرلادتبا لم

 رک او كعا فرطرب ىا ندیا روضع .« ققارب
 اق یرلهرو وپق روخآ هسیا یلتدش سمش یایض
 كحلک هلوصح هراج عضو یاتنا ۰ ردمزال قمابق

 رضاح كمدارب ربدم نوعا قلا کوا كضراوع

 ذخا مقوم هداحر هقازوا هدهسیا مزال یبفلو
 هب یثید یفیدنل و هدروخآ ردق یغیدلوا نکع 4 رهدیا

 ا ردقه ره یعید هرکضعب مردی امر دنا .سح

 نزاهیوا اچ عضو هدهسردا ارجا هدددش ةعفاد

 هدلأح یغیدلوا شع الغای لوقو لا «شملبک راقایرط

 : ردلغوا اضهتنا ةا یاضعا

 . هدوهب ناو هسزادبا طسوت اکو . رد لاک ۲

 قم ۰ و ثزدنح

 | فیض .دونلاو شمشود ندنوقكرهدیا یابم فرص
 تاب هلبا ادغرب یعیبط ریغو انف ناناو رابتخاو

 _ هضاما نمو هدرلقارصق ناشبلاح هدایز نددح

 | هدلاحرب هلو . ردیطب لمح عضو هدرلنالوا التبم
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 بس 50۵۳ س

 یو نل ¢ اج طا ه داباپ رب دن قجهلساب 3

 و هن ران ورد شب و كاع وقنم یرطعو هبنم

 بارش شعلوا هوالع هراس تابنم انو زوطو كما

 عضو . رد راب«ندنل اهنا كتاب وشک یک یوص ه زا و

 -رلبحاص ناویح هسرروس هدایژ ندنسیعیط نامر «لج
 هدوا هکردراو هطقر ندا لافشا قوج كب ی

 نورد . ردقمالک 1 یتفیدلوا ولوا انو غاص كن

 كن هلهر هامو «ناهبیافصا یلوا شاو" كاله هدجر

 كنسا زجا ناتا و شقبح هح راخ ندح رف كن و ىن ف

 هلا یسهافلوا سح كنبنح *هلعاف تاکرحو یدرب

 زونه هدیرطب بط ندناعب یافصا . زولوا مولعم
 كزبنح نفعت كن هباهر هاب . نو هل ته صید

 هدنفب دلو توش هروک ذم هن وفع هد هساکد رعشد یک اله

 كنبنح. . روا اها ینیدلوا درس ایرثک | كنبتح

 ةناشنر ید یدرب كنسازحا ناقبج هحراخ ندحرف

 نا هی د ینیدنل و هدنابخ لینح . ریل هلوا توم

 هکر ونا و كکو ندنعزاخ یاوه آنرا رع!قافنادخآ

 كنبنح .ردسغلو هرزوا ماود كنارود بس هداکو

 هدناح كنج هدقدنل وا سح هاش ال یسهلعاف تاکرح

 رب هنکاله كنينج یدوقفم هدهسردا ماهفا ینغیدلوا

 ارک وص ندکدتبا جورخ نینج . نهلوا قلطم ةتاشن

 هلیتهد توا یتنطب هجولشابو یدوجو عطس كنهدلاو

 رلوت روا یغارصق ًارظن همسوم |رکوصندن و و كمن | كلذ

 رادواح ؛هب را هنن ورد هداریص و .ردمزال كع روا هلا

 یزوط خم زار رار هلا یوا یادش دوخایو

 هر بام نک
 قره وق توا هزات: ابو یر وق هلآ هدچ , ردفا

 وبق كروخآ نوچ ا یسفلو هدنحارتساو یلعاپ یتغاتی

 تعاس مرا . ردیلمقیچ هیراشبط بوب اق ینراهرجن و

 . یلهریو ابروچ ندیکی بولکهروخآ رارکت ارکوص
 هدلاح ییدار و اروح یهصوایو تأوزس هدرلرب .ضعب

 یزوح ناتسدنه «رومالخا «هب دایابو هدهراس ةاوم"

 شا دلوت ًافورظء دیاشیاط . ردهدکل رو یعوقنم
 + ردقع رم امار یر طمع >ره قجهلسای هجولشاب هسیا

 ندقدوق یرس لبح .رولوا فلت اقاوتخم "هدلاح سکع

 هنسهدلاو نوحسع الور وق بونالاب « ورواپ هرکص

 هلا زا هنيا زستنامرد هدلاو رکا دا

 یاب قوس راهدلاو نوتب ۰ لءالودوق ورواپ

 كليا هدهسیا رلرالوروق بونالاب یراوروای یسهحتن

 هداج یاتنا ص وصال عو رانا ر وغ وط قرەلوا هعفد

 ."رلزغا ارجا لعفو رلناناو برطنضم قوج تاب

 حلم سس لو كيك هنرزوا كنورواب هدلاخوا

 راجا هلفا روک ذم ككرهکا هدامرن تذل یک یرح

 صاوخو ردا ضم ۵ اه اس رز رک م دا وم . ریلب دیا

 یرادم هنسموروق كس رز وا كن و روا یشاب نادر همکح

 نوجا قمقلاق هغایآ ؛راقلاق_ هغابآ قواچ وروای .رولوا
 ر] هدهتتب ا (رتلاف رشته e ت کی دارا

 هکمتنک رغول هثس هک تك هدلاوو هغمقل اق هغایآ هدتقو

 كزدللدبا تنواعم هتسنقلاق هدلاح سشکع .رولوا قفوُم

 «ندنرلهدلاو « هلا هحوو . EE یلو ىلە

 هدر لخاد كرهما یدو كلبا نلیر و یا عا

Eته هنعفد كدا وم ناسد قعو ناذل و ةن اشا  

 .رولوا نشملوا

 و جسق یدا نر و هب و ر واب OS aS بولر و

 تنها هد وس كلب او 2کا ضع

 سادت«هغارصق . ررولوا شعا اطخ هد هنيا راردیا

 یو راب هدشندشلآ هنس و روان بولی دنا قسطت هش ادتنا

 هشرزوا یرللوق قرالط ردلاق ورواب . ردكم رزما

 _هقرا ندنغ دل وا ه دقء الل اص هف رط کیا 1 ر ونا وا 2

FIS 

 هنس غ هات ما ی> هلقم ر دشالقاب هنس هک ترتهدلا و

 رد وا تن واعم هی 3ر همی دیت

 رالشاب یک هما یس حنا ی قوس هلقماق وص

 لکا هلص وصخ و قراو روا هدنکندما فکر

 نکل دن یکی تیکآ رنک شرا رک نللاق + تعا یبقنا

 اه د هعفد ییا او 4 ندنفح همم هفل اق هس ز ولوا فوط



 حق 3-۳2

 زاک تدم زار . ء ردا جایتحا ضیع هنتن واسم

 هدنفارطا كنسهدلاو رک ۶ا توق بک یرلقاآ

 . زلروک ماظتناو امتد هبفامعم

 تقناوم یور هنسهما هت كتسورواب « هدلاو اضع

 ردق ینیدلوا نکع ؛نمهتسیا كما ورواب دوخاب زا

 هوزن دف ها فله ما نایک جرا نم
 کا « روتل وا تجار هب یعنص (همریزمآ) عاضرا

 ا AE EE مر نا و
 صخشر نالوا هدکعا راع و هدکم رب و تاو رغم و

 هلما د اقرب ندنسهع كتهدل و قرهاشخوآ

 ۰ رالشا ها رحص

 نطو ید

 .زولیریدما یسورواب بقاعتم ی ۰ رم دراقح دوس

 هاببسو .ریلس هلوا كجوک تیاغ یرلشاب هم هدرلقارصق
 کیا : رولوا شعا ادس تالکشم

 قرهربدشالقاب هترارکو
 یصوصخ هما

 كنهدلا و ییورواب صخش

 .ریلپ ریدتنا ساع هنسهع كنسهدل و یجوا كننورب

 یرکیدهدلاح یفیدجا ی ایربندهروک ذم صاخشا

 ندقدتق دوس امد اقرب نوت وط هنن نع کیسا

 تیقفوم هسرالشاب کما رک | .ریقار یتشاب هع ارکو ص

 ندنزغآ كنشابهع قجمآ ندننج هوا كع د شلوا لصاح
 نوحماكمر و زا کج یل 1 هسراقح دیاشو هنسم امقج

 . ردراو جابتحا هفمریدنلوت هدنل ۲ تراظن

 O E ORI A RIC تشک رک وه

 هدرلقا رصتناروغوط قرەلوا هعفد كلبا ًاضعب .زالاق

 ایرثک اه دان ةف اطلاحو ابطا .ریلسهلوا دوقف« دوس

 هاعوقنم قاروا نیطالسلا بح ندن_اکدتا هدهاشم

 . ررودیا بطرتو وپاب ردق هقیقد ی رکی ینهع

 هنن رزوآهدن قرهاساب هال هللاهروک ذم قاروا هدعب

 یها هلاعم وب .ریلیدیا كرت ردق هبه وروقو قیبطت
 ریلس هل دا .e ید ةر ود

 نون تا ی “شین هک فو

 نبل نوکم روذب رطع هو ور و نزا

 ,ريا هلی رب و رول رب دشبراق هبه را ړلن | هلغملوا یتلتیک

 ت لم 5

  TEناغرصیا «

 هدلا و فو رواپ نامز وا زلوز وک تب وم ۳ هدلاح ۱

 - لا

 یفالوک ام . ردنلمریجما دیت قوچ هداو هقارضق

 ارت كنبل زارفا. لکهزیجما ودص ییلباو هلقمالرت وط
 ,ردیلل ر و لوص:تالوک ام :ردشعلوا نان یا

 . قارصت ایرثک | هدرلهسیا هیصوت نایاش هدو رل هص و

 یغنردنل وا تەح رم هد وک رقم ری دی اضف . زْغا لوق

 ه رمنص عاضرا دوخایو ل نما هغارصق رکید نالوا

 ۲5 هبسیا شوط واوا ورواب کا . ردیلعا تعجارص

 ۲ یتالوک 1. ندننکهربو ررض هغارصق دوس کده

 ۳۳۳ ورا رو. تالیف قرمدلازآ

 . «یراقاریزیوج «یغنادو و لاد نکیدق ۲. ردنلغا تربغ

 ۱ «نوداللب ,نیرس ی ؛یفوفس کو وک ناررط ۳۹ نده رطف

 ۱ ۰ ددزاشفاوا قلت یک زارفا داضم مویساتو دوس

 توس یهدنجاو زن هالغاب هبا ن E دیاش

 ومعا | يلع

  یرطدتلسب ا توس هدنرنامز كلبا ایادشا

 . ندیرغوط ( «هریزما ) عاضرا رکا ۰ ردمولعم
 هنا رولوا ندنرلهم كشراهدلاو هیرغوط

 هسرولوا مقاو هدزرط یریغ كلوب کا یعیبط

 . ریلی رو یاب یعنص

 هدافتسا ندهیاص داوم ندنفیدلو اعووشن هلیماع

 ۳ یاب تانا وح سد هم ر لسا م

 | زوته یراهمضه زاهج رلوروای

 «هنوز ۲ داوم هدتبسنسانم هدتوس طقف .رازمهدیا

  هیندعم داومو هضوطادلوم « ءالادلوم « نو راق

 ۱ . رلرولو

  تاناویح همریزما زرط و -- همررزما یعیط

 . یرلباص ناویح ضمب
 تب رسایو للغاب هدهجولرب «ریرییا ندنرلهدل و یرلیاط
  کمریرزما هناي كغارصق هدنامز نیعم «رقارب قرەلوا

 هطق قجهنلوا هدانتسا ندو . رلرورو وک

 o ا2 هیمهما توس هلضف ندنموزل رلورواب

 _ُْ اعا باپلا و یسلوا ش ۰.۲ کوا رل دضه

 ردهم وم ٌځدعاق هده حو



 شمالدیا زستحار ااو درله دلا و. ردیسم ال
 دب دح نکیا جنک یرلنامز یدنت هللا هحوو .رولوآ ۱ ۱

 هر ین دنک كن هب دسغا ls ۳1 ینج هل وا ۵ افا هل ومم مضه لف ندشجهلوا شلدیا نییمتو _

 .رولوا شملوا ارجاهلا هجو بسان» هدقضک ( یلق 1

 هدرایا راج ایو , هدهعارز , تام,« ق
 راد ابن هدنند وع هروخا ه سا .هدقملوا مادختسا ع

 نکیآ لرت زونه ینبم هنااټ-|یسلرپو تیببس هنیرویظ "

 ماظتنا یسفنت بووروق یرت یلماع ر ما هرلورواب

 یدوس .ییمروت وک هکمرب نما | که ندکدتیا نیک 8

 كرادت هرلقارصق نالوا هدلاو هدا كح هر دشا هدایز

 . ردللر و توا هزات ردق یغیدلوا نکم : ردیلقلوا

 - رب صا یمنص ادعام ندندوس كتهدلاو ه اط ۳1 کیا

 سو٥ رکا . ریلسایپ تابیرت زمکح هدنا ناس هدهم

 تن رلددلا و . يمر ویلاص هاعرمیراوروای هسیادعاسم

 هجو و . رلردیا دیلقت هدرلنوا هجاور وک ی رلقدالتوا

 . دالشاب نکرا یلامز یدغت هلبا توا عر لا
 ندنرلقح هلراص هدایز هش رل هم تك راهدلا و تقووا ۹

 . رولوا یالوق كمسک ندهع ارکوص ادعام 3

 رک «ندمربجم لارا ك رک یا همون سا
 هقبطت عقوم ا كن ههربزما یمنص ندنتهج داصتقا ا

 كاله كغارصق نالوا هدلاو . ردا باجما ی وق

 دوخابو یساعل و چیه او یو دنا كد وس «یلوا ن

 یک یسمرتسوک رارصا هدنصوصخ كمام رضا تاتا

 یییط:هناببا ایات ضرب ا
 هناشقانم یلیخ هدنلاعتبابط یسهاسم همر زما ینصو _

 حیجرت ههریزما یعیبط هدرشبع و تیابنو شلوابس "

 ینص نوجنا كا نایب رکف رب هدنایو .
 یغیدلوا هدتبسنه تأبفو هد همر زسا یییبط هل | همر صا 3

 ردعمل وا 3

 عقومو هتاناوبج عاونا تیج وب . ردمزال قمالک ۲ "
 عون . ردیا لوحت هروک هلوصا نانوا مضو هقیطا
 هرات وچ یرلهب اع راک وصح ا ىلع هقيقملا ف هدزرشپ

 بس ٩6 ۵ بس

 یرلنداق ابو روا صوصخا لع ا لتك نردکمرا وه

 2 < هدرلتفاض هدرلولا ی رک لازوک

 هنبدصقم هظفاح یتوارط كنم رلهعو سکوک یرلقدلوا

 اعقاو . .راردبا بانتجا نتکهرزما یرلذجوج چ
 كنا یرادالوا كرانالوا ردتقم هفع وط هني توس

 لتروص ورو ندجاحا هنارضحتسم قوچرب هنیدوس
 لاح كشرلرکید هدهسیا رولتروق ندقلوا بارخ

 هسوف صقانت تجو قح . ردهدجرد قجهنیجآ
 . رد !لاغشا مقومر, مهم هدندادع بابسانالوا بیس

 شماشب بودا لمح هثیشره هدنجما لانطا یک و

 «ثالمسرس « هلاوح «قعض كرك یرلتبقاع كن رلنالوا

 تایاویح .رویلاق ضورعم هراقل هتسخ یکه راسو مرو

 ه همر نما یعنص هليا هجو یال یعوره كن هءلها

 ءرلرویمهشیل اکو رلب اطص وصخ | يلع .رویمهدیا ای

 همش کیا قجهنلوا تقد هدتوس كح هل رب و هرلب اط

 یدنک ,هدتیسن , یییدلوا نکع توس الوا -, ردراو

 E ؛ لثلوا شلدا كرا د ندناونح نالوا ندنعو

 كش چیه ندهیفخ حاقاالا وذو هنسماغا ۳

 ند رلل وصا که دەم رب نما یعنص .ردبلع ا تقد هتسم اعلوت

 هیثید رب رکید ندنعون یدنک یوروای ىسەجىلشاب

 هدلاحه . ردکمر نسا یدوس كنواو قمر دشیل 1

 . ردلکشم ضو هقیطت مقوم كنو هدهیسرف تانا ويح

 هامز نبع لج عضو ك_غارصق قحهلوا هن توس

 نلیریو یان نغآ «رلیاط + للو شغا فداصت

 هدرشب عو . راردیلمجا ( یشابتوس ) یدوس كليا

 كن وا قحوح اعاد و قع وط هني توسرب هنن اعملادعب

 كا تراظن هن-هحصلا ظفح هلشالو قلردنلو هدنوا

 .ردحجصهدلاحره هکنلسب هللا یلاثماو یدوس كنيا

 هجابیکرت لرک كدبرادوس نوبقو یک « كنبا ارز

 « هلتمج کلهزا كټ دوس كرک « قرف نالوا

 شلربدنالوص هدکلبو شملیغاص لوا تعاس چاقرب

 زکیدتبا نایت ایو یدوس ۷ ةسن هنندوس ناویح



 دوو ی

 هدناناوح .ردححم یدوس هننتوس هدنتحش طارش

 چیه هسزولوا قجهیمهللوب هدلاور ندعو نبع رک |

 اضرف : ردللوا عور نیش هنعوت ین لوا

 کسا یاظ .ردللو کار یشید نوجا رلقارصق

 و" رذيأ دن كنا را لو هسرولوا كل رو

 . رلکمزال كعا تعجارص هرلهطساو رکید هدلاح

 .ردلعالا وق رلاد رک ورا اش ل لومعم ندهثنش

 كنید رره هدتخدنل وا کرج یارحا هدلو و

 كتا هدعقا وم قوحر . زریلسهر و هنورواب یدوش

 هژاب اطابرتک | ندنخدنلوا كرادنهلقلب ال وق اهد یدوس

 . ریو یدوس كتا

 ییدتیارتکت هلقلبالوقرلب ورقیم قوجرب هدتوس
 .هتسعا لدت كنفاصواو صاوخ دوس ران و . ردمولعم

 ندهدلاو هیرغوط ندرغوط یاط .راررو تيبس

 یک دما توت ندهدلاو رب رکید قفئاام فک ابو

 _هناو هدساع هلا اوه ؛ توس كحهل رو هدر دقت

 ابو ندن رللا كمدا ناغاص یدوس ادعام ندنفح

 و . ریل هلوا لخاد بورقیم قوچرب هدوس ندلدرک
 2 سم ؟هحایک اتاق" میلی تن اق تونم یی هی
 هرج هدلاحره هدهسیا رولیدبا ناس یتیدلوا راجود

 .زدهدایز هدافتسا كج هلبدبا هلیساوا وم كرابورقیمو

 تاقا نالوا یواح یدوشس ارکوص ندکدلر و تول

 شک ۱ «ردیلمالاق توس هلس هامادرب هدناقو لعاقس

 هدنرکب نما یعانص شل اب هدنقح رشب عود .ردنا 3

 قلا ق ۰ ردرلشمرب م" کیدنلظوک كوس ابطا
 هفت وز و تونس غف و )ت هر اوک نمت تاتا

 نوجا تاناوح ی ؟ یرلقدلو اعووشن هدرلکیما

 هدرب دقت یتیدلوا یکم .ردشلروک ید هدرلئ النالل وق

 . ردلیلغاض هدنامز یحهلرو هاط ق

 جنک م رلو روان رکا

 هتشيا.. زلک مزال قلدیصیا یرلارکوص
 یعنصهدهیللخ تاناویح هدلاح کیدلدبا تیاعر هرب ادنو

 قرهل وا قلبا 1 توش ها

 ۰ ردللر و

E؟ی دلت وس  

 .دنناجا هدهسرللکد لباق هنهمر نما یعنص

 ۳۳ قاف رب چه ندەمرصا

 رلیاط یک
 ریلیدا تعحارص هق رطو :هرورضااب

 3,۸ نامز ی یدوس كغارضق زلیرع

 | هری ابوروا نکیدلکم زال تلرو یدوس نوقایو هود
 ك تاک ذ هدالاب هدایوروا .ردرلغع رکوا ندقوح

  رادقمزآ هاو تسارف هتدوس كننا اینک نیک
 ۱ رل رب دتشالقاب هت دوس قارصق 4 رمدا ه والع ریش

 و رد ملا ینهوالع كرکش هدهنیا

 2 n> راک ندا هنا
 ۲ کما ندلدرکو ةهنشدوخاو یمرترما ی رله كترل

 3 ردکعد شقلوا ارحا یرلهماطف هدن رلکدتا منم

 ؟ردنعلوب | رحا نامر هو لغا تن ول ده ههماطف
 شه

 متوع هدیر وص ّ لوقعم رب هماطف ایرتک |

 یوروابندهدلا و هدعقاو؛ قوحرب :رولیروکی یر هلن وق

 E و قید هرقدرب

 فادغ نلیرو هرلناوبح نانلوب هدنس لهاک هرلتویو
 زذا فداصت ةئم.وم توا هزات رکا . رزرو
 هداتشمسوم لطف .ردقفا وف ردق هناهج رد رب لوصاو

 و هکرتلکمزال یلرتو ناصو توا یروق هدنفب دلت و

 کک ود ایز "هماطف ع دو ی شب ندبس

 لةم *هماطقلا داب نکیا العا هنن نلیروک هذن
 B4 تکا نوا « نوا هدنسهحت لوصا وش نالوا

 ا ج ة2 رلقح هاو هدلاح رب یغال < زسحارم كرلياط

 شلدا منا یشلیخ نذاغوو ګن .رتلکمزال كامهلدبا

 زالوا فلت نوتبسب قرهانتوطرالامسا یمناد ًاضعبو
 هدنروص ىج ردت « هماطف .. رولوا

 قناطتو قناو لتا دوو وجه س

 9 توس ِ ۳۹ . .نوسلس هدن

 1 هو رواب جتك . ردمزال ۳۷ ها كلام

 «زدالوق اهد هماطف هتیا هدهلدوس هلل وصا همر زما

 ی ادقم كدؤتس نالوا .هدکلرپو هتییدیدنک اجمردت

 شل رو ثلبلس



 رای ر و توس نشا یتا عاق هر .ریلیدلا

 اروچ « یعوقنم توا «رلوص یلنوا یرلارگوص

 اجردت یرادقم كراو . لپ ریو یرلوص هصو

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
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 ردیللدا ضیقتت یرادقم د وس كرەلى ديا دی

 جوواع « ( توا ) هایک ندسنج لزوک « رلنامژ
 شلداناق «شلوکو د « یرلقاربای .راجتاپ « یر

 هللا همی نحا یعیبط رکا یانط : لرو تاو

 یک زمکیدلیوس یخد هدنشم عاضرا هسیدآ ه

 هغمالتوا قردلب ر دناو هداع مرار هلن رلهدل و راورر

 ه هیلصتال وک ام ه>رابرب .رلرونلود هدهب رج لری هزو

 نوجا كمسکن دتوسهایماع نکل :رررتدشیا ی 8

 نهرا ورا طلا رر كناس
 كن رهدل و هعفد وا 7

 زعکیدلیا رک ذ هدالاب و . ریلیدر نما ww ا

 بو ۱ هحوو هتنه یر . رلبریو رلادغ £

 كن ر هدلاو .هعفد کیا یو هدهتفه یجنککیآ گر دلی دا

 ؛رولوروتوک هفدر هدهتفهیجنجوا ؛رولوروتوک ها

 زارتسوک چیه هنسدلاو ورواپ هدتنه یجدرد

 . تم زن... دا بیم رس ` دے اکیا نک

> 
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 ۰ »وا  تنسیم یا یاد راک یاس ةت مر 5

 هلآ ی ردت قب رطو هتشيا .رولوا شم را هماع هدهماطق

 "یداب هوروای هد « ههدلو هل هماطف نانلق ارحا

 لوح هروک هعاونا یامز-.تان هم اظو »زد و 1

 هداصتقاو هتهدخ ینحهلسالا وق هالا كناوبح .,

 كرایاط هداساا لع یلدا بیا نا
 .ردهدنامز « یآراقدل وا قلبآ 1 او شب قو همال 3

 قجهللوا مادختتسا هدقلماط هرخ الاب لوصحم ]

 .ردنکد یلاخ ندنانسحم كعا دیزت دم هماطف هسا

 ها را كنساملع تااحتسم لع اقا را

 یسایلماف صرف یهدنابخ لاح نوک و هلنا هو

 یا هد “ یاب a هدنلاح تر

 نامز کاو قالوا سلوا کر
 .ردشعا روهظهدنسهقبط (606006) نسوئ | كئم

 هدر وص هنابقرتم كن هنحاط نانسا هدا نامز «سرف

 ےب 5 6۱۷

 یس وا شهشل هداس هدب ر وص یی كەدقو یتشلو طاع

 یوا رعک اجر ییدنیش ك رهو وک<تالیایهت نوک
 تقاعو هاا سود هکر دهنر كل هنس شب زوتواقحا

 قاتل قوم تلاش نسب ا هل شا
 ندنسامهنل وا فشکز ونهتلکش کیا هدنرلهزآ یتفلوا

 كرهدنا قر یسهدامتایاحتسم نو اکی رلبا

 ل ییا ورخ "الا

 ههنلش هغح هل وا شنلو طو ص قبح یه تی هلسلس

 هسر ولوا قحهنلو تدا وک

 «لاکشا ضعب ندا رویظ هدنناب فا دید شا . ردقو

 ا رظن هننددعت كل راف_شاک هدلاح ېغیدلوا

 - هل رو رها فلتخو ددعتم هب 4 ختم لکش الت شی

 ندنکحهدیا راحود هتالکشم هقدل وا ی هعل اطم یسلم

 فانا .ز

 یتمع كتر رب

 داع ا تقد هغمامر دشراق هنررب ییاساوا

 هدنسهلحم رترام ؛ن ونمت راب «یووک لعم لوا

 شلو یتهاحتسم س رودرا هدنشسهقط شلک تش ریک

 ینا مورت و لاپ هبهناحتسم كرهدیا ممرتو مج یوو

 ققلخ تروصرب یصوصخ كعو رت ره : ردشمریو
 اعدا نفحهلوا تاتو ریغتال ثعاوتا هللا ما زاتسا

 ا ناک هلبا تالاععتتنا الار تكغاوتا و

 ندللا مایق هنفالخ كنکلسمو بتکم نوراد ندا

 وب یعیدلوت ندننیدلوا هبیووک روېشم رشم تاذلاب
 رف یهدناح لاح الصا كلکش

 هدلاح قوچ رب « رلدل اقا ارکوص . یدمتا لوبق

 هدایو روا .رلید/ و یرلا

 رب هدهسرونلو زا ییائاحتسم هیسرف عاولا هج رکا

 یتفح هلوا ندندآ دحا فاك

 9م تر اوت امن نام عباصالا د رفم

 هل ریغرب یدحو امام ندنفرط لح رشم و املع قوح

 یغد هدابوروا كنملع تاناحتسم ندن فکلدبا هعلاطم

 ایسونایقوا . ردلومآم یعهدیا قرت یک کهداتسآ

 یدمرو ناشنرب ندهبسرف عاونا یسهعطق

 یواح..لاعشا ی 5 ندنف دعوا فشک هلیماع یطسو

 هاب *یضادا لاش یاش رفآ هدهسرویم هنلس ىغيدلوا

 , یدنلو یرلهنوع یعاونا ایادلا تاز هدنسهعارو

 یا رفا .
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 ها رک هنوک ندنوک هللا یسهلاحتسم سودوقانهف | هدهدنسرضارا ایا نلیدیا هعلاطم ندنفرط رلزیکنا
 ندننویعیبط ريهادشم زلکنا . یدلروک لاکشا لبخ

 یدادحا كتهسرف هد۱۸۰۱۲ هعفد كلبا « نووا »

 - رتسوک یناکش مورت وئلاپ نانلوب هدایسا هرزوا قلوا

 رکفون ندنف رط یساملع اعدان اتش شم قوحر . ید

 یجاور ردق هنخم رات ۲ كرهروک لوبق نایت

 هدنسهشلاب *یضارا كنامتما هدخراتوا .یدتا ماود

 مب اصالا درف یلکش سودوقابهف ینیدلو كناءروو

 لیکشت ینساسا كنهبسرف صوصمایعو كناناویح
 هدلاحیه و هدننفرط كهدعاق مو رتو هلايو ینکجهدبا

 هبلا یوم نیکجهلک ارکوص ندنلکش سودوقاب هف

 دوخایو نورابا یخد لوتسیرق یک کیدرتسوک

 9 دیو ا
 لاغشا هدننایم رلرفااوذ دوجوم هدرضاح لاح كيوب

 هیسرف تالکشت . یدتیا نییمت یعقوم قیقح ییدتبا
 یراج ییزاوتم هد ( اقمآ « ایسآ ) هعطق ییا
 هدعب یقرلوا مقاو هدنر زکلای دوخاب و یدلوا

 ثحم ع وضوم هد ؟یدلدیا لق یه کید تایاویحو

 ییهلسهنلوا مازبلا ید كتج ییا هلأوس نلیدیا ذاا
 هدهدبدج تاعطق كتهسرف هدهسرلس هل رو ییاوج

 لیخ هدهلات راودا.ردقوح اهد یرادفرط یروهظ

 .ردمولعینیدنل و هدطات را هلب رکیدکی هعطق کیا ۳

 هنسا ربص كتافتک یرلهناحتسم دیاع هنسانلماف هبسرف

 هدلاحه و رول وا هی اف بن ومیاذرتیس وک وک دی ارظن

 هل وسل ابرلکعا ببقعا یلودج «تسانموطات را کەدىر نیب

 ءیضارا اپوروا هلبا اقا ج۲ . رول هلی دیالیصحت
 کءهدشنیب لاکشا یدرلنو هیلع ءاتبو یراهیلات
 لودجرب ورا نوچا رلکهداشسا ییالوط ندقرف

 یسای لودجرب یرتا ید نوچا رانانلوب هدایورواو
 تل ۲ لا كيا نامز هداشما . ردقجهلوا بسانم
 تانا ویح هلبا رابتعا ندنلفسا مسق (نیسوتا) كنس هقبط

 وا زاربا تهیابشم هناویج.نلیریو یان یبا یا | نلیدا فشک هدهقبطو نانلوا دع یدادجا كن هیسرف

۱ 
۱ 

 اوا كجهدبا ماعا یتسیعیبط مرام كت ۲ هلتروصوو

 1 1 ردهدکلدآ هدلا رصانع

 ارطا كنههاحتسم نالیربو یاب سودوقاب هف

 + فا رطاو عصا شب ردا ساع هضرا هدهبمآ دق

 ٠ ها ةمیحض «سار .یدیا راویعیصاشب نایت وقوط هرب
 ۱۱۱ لک .1 نانسا هدهسیدیآ یک یغیدلوا هدنابآ وح

 هدهنحاط تا نر ATI كلانا وح

 . یدراو هدحو نرد ترد

 ردهدنوت یلت هن اختم یخ زمکرسد تقوا ەت

 هاشم أر كنهیسرف تاناویح مومعلاللع «سأر

 | هک نانسا و هنحاط نانسا ددع یدب یراکح

 1 1 لهیسرف هلجاب نانل و هدئلاح هئاحتسم «نانسا .ردزمم
 دراویثاد 4 4 كانسهلاحتسم تهوآ هب .رددوح وم

 ل نامهس ندهدام وا ندا هناعا هنلیکشت كرلنوب

 رطا . یدبا لک د دوح وم یس هقبط یرشق وح

 یا وا هدهفلخ فا رطاو عیصا ترد هدهبمادق

 را

 ۱۳۳۲۲ ق ءامد اکیا ویدا قطن
 عصا ناتاو هدطسو قحا ندرلن و هکرددوجوم

 . یدرل زعا ساء

 ۲ اکو اهد هبوب هلاحتسم نایلد پموروا
 ناوح ندعباصا یهدهفلخ فارطا .(هدنتماق نوبق)

 هوا هت هلتمجو .ردهترم نود اهد یرلاع كران انا و
 ا وا کیا نایب هدالاب « رلزدبا زبع ند
 اھ سا ( تیهوروا ۰ بیهوا« ۰ سودوقانهف )

 هاحتسم مونرتولاب . ردرصحنم هنسهقبط نسوا

 ا زالت اکو اوروا ها
 اا٢ یک یعیدنا و هدنتاقبطقلاث رود ضرالاتحت

 هشغا روهظیخد هدناتسدنهو اینابسا «هدناتسداج
 ۱۳۲ ۰ و دا تاناوبح + هناجتسم وب
 "ذوب سا یداعو لوطت هلپا موطرخرب کل خحاو

 ر
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 ةت ا 5 3 3
 شلو عو وشل هلیشال Kk ۱ ب

Eaندن وعیط ریهاش زلکنا ارم  

 رابتعا یساح هب اسم ول ہد سقت یی دانا ذاعا كن

 یب اصا یهداج ییا و ه یادت لکش كرد ۱

 هدایز اهد ه هیسرف یانساو نالوا شلو عو شن ح

 ردا لاخدا هتسلح ول به تاناوبح نالوا 1 ۱

 - هقبط ۳9 نسو هاسهقبط نسوا ا

 ۳ 3 7 ( ا کیا نا هدرا

 ۵ 7 مظع : رول وا لصاو ردق هنلصفم كمالس كو

"5 ۲ 
 ۰ ی هش راز ) یرکک اب ( در هل

 . ردشمهغا لکشت زونه نامهس هدننانسا و

 . ردهدنعاش را یللدم یرلبو .رد 46 هثب نانسادد

۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 

۱ 

۱ 
1 

۱ 

 نفت تاب احسم هدنس هقوط نسو هد

 هلا تهوورو تیهاراپ نانلو ندنفرط سر

 دوخاب نو رابا نانلو ندننرط لوتسیرق هدایو

 هدیلایش یاتسا و مویرتویا نالو ندننرط ۱
 هدیرل هاجت سه مودی | هدس ونج یاقشسما و يها

 هدر ۲ یاسا الا نانلو ہداق مآ ۰ ردرآ

 یخ هدنرلدزآ هلیتج مباصا هدهسیا يک یفیدآ

 . ردراو 3

 هقدلوا یسهمطق سأر مدهادتتیم قید نو را 6
 نانا هدهسیدبا هاشم هنسآر كد هيس رف تاب د

 هن راشید كنم را هناحتسم بهوآ بو ےیھارا بھ
 یزدتا عت > زقرف قوج نر لتس

 نکیا عاج هنحاط نانسا ددع ید هد ( هتق 4

 ویسو« .روبلوا باغ یر كشد هدیعاد ن ۱

 هدنسهضوح نور نو رابیا ًارظن هنتاعبتت كنبردوب
 نس ویا هدنس هعطق اش رف یک ینیدنا و هدابلع نسور

 یاقب مآ .ریلیدیا فشک هدایلع نسویلپ ًاضعبو یم

 مدیا هل مویدييا نالوب هدڼړلوب د ابماپ کنيو

 — و س

 اک نوا نور ) كن الاقوف ماظعهدنسهن احتسه

 قسوا نور كسار یثان ندنسلوا بدحمو نوزوا

 توت .

 ابو موطرخرب یک رییات ید هدموب د یا هکر دنوجا

 ږردک ۲ نشا ا وق تولوا بدخ هدینهبحأت

 و د هب ۱ اجیتریم ول .رومن وا لئاق هنغب دلوا د وح وم تل هل طتسا

 شلو اع و وشن هلشال هسلک نانسا ۰ ضرع ههجح

 ین رلقءرب یا و لا ) مالس یجنجواو ماظع یهدفا رطا

 د بت (ی رم دل راک ا ترک

 رم ای هابسهعطق

 لصاماو

 كیارقف «هاوح نلشد قسوا نورو

 ضپیعكعب اصا و فارطا هک سم ]نظم دد اش

 هنا كنهر هد نداملع . ىدا هاشم هسرف ندننلوا

 3 هدنسوبلب یطسو كناذمابهورهژ ار ظذ

 کیدمیش هلبا لیسارغ نوب راہا
 شعا دوییدیا لیکشت

 نور راس | ی

 یسههاحتسم موسارق

 لاصتا ٌةطبار رب هدننب تآ
 هلغل وا عییصالا دحو « میاصا هدهناحتسم ول هکن وج

 ترش دعا کس ات نو ایا قلا را را

 رد شاو ۱۳۹ ت

 همس_و ةا و ی ا دنح و
E: “۳" ۳۹ - "۹ سا  

 لاعوه یمبار رود هللا روهظ هدنرود نسول یسایلماف

 ا OT LEE روس دا

 مباصالا ریثک هدرلهسیا هب ادم هدایز هرلیکهدرضاح

 ماود ردق تاج

 ضعإ نانو اچ کر هعصالا دیحو ندداد حا

 مدقلا طشمو دیلاطشم الوا . رهلبا یهاظن تاصوصخ

 .رلردقصتامآ ردان هب لما مدقلا طخمو ديلا طخم رایج

 هدنلاکشا یمبار رود (یکیکق و وط) یدرت مظع نت
 . ,نوهدنتبسن , ق راک درجا لاح هاست شرع

 ۸۶ تستی رلووسرتسوک قرف یخد هند , یرلضعب

 ه هعلاطم رظن هدنس«اتم لاحم كضرا رک س ف

 ء ردنا اضتقا قفل

 ندنسایلءاف هیسرف تاناویح هدهعطقو -- اقتمآ

 رک ذ رخآ و لوا ییدلدبا فداصت ه هناحتسم قوجرب

 رود اکو تج تريح نایاش لصا هډ هسا هدقلوا



 تن ر

 کهدایو روا قرهلوا بس ردیسمامهنل وا فداصت ەد یمبار

 و زو هدیبار رود قرهلوا لثام ههدوج راودا

 هیض رف ول . رویلیدیا نایب کیدروس مکح كراقوفص

 هداق سا نوسللوا در رک نوسنلوا لوق درک

 رهیسرف مبصالا دجو نالو هدیببار و يلاث رود

 : ردرلن وش
 یامث "یاقه سا

 قرهلوا عياض یرغوط هتتاهن كن رود نسولو

 بسیار *یفارا كرك هدایلع نسویلپ كرك ًارخوم
 یسهاحتسم سولووراب سوک | شا روهظ هدالفس

 شوک ردشعا دلوت ها لاکشا ندنو هکرونل وب

 هلند ووک شوک ۱ اا دوو شوک ۱«زوفام

 لاهش ی اه شا لکش کارکوص سودسرونوق شوک |

 یلکش سولووراپ سوک | : ر5 ته" یورو

 «هدرلغاطقل ایقو هدنرلتهح ئام حطس قرش كناقمآ

 نیش هننرازفروک هقفتم تاموکح یلک# روژام سوک |

 یسیکیا هلیکش سوکف یساپ سوک | بوللوب هدیضارا
 هاو ساک لا

 یهدزضاحلاح سلاتنادیقوا سوک | :ردشملشالک ۲

 . وز دات

 نایاب ارکوصندبهوآ لی

 یرلتدلوا لقرف اهد هحهثح ندسرف

 نامز سودسرونوق سوک |

 . ردشعلو هدنسیعبارنامزاقیسکمو هدنس الع مسق كل ات

 میصالادیح و یمبآ رو ىلا یر تا ین ونج یا صا

 .زدهدایز اهد هدسونجهلتتسن هه لاش یاقشآ لاکا

 شلدا نام هدالاب تامولعم داع هنلکش مود یا

 مو دیا لصا یر هروک « هرتسامور » . یدنا

 لکش یا هرزوا قلوا موغوه مودیا یرکید

 ییمات سود.سرآ مودیا . رددوحوم مودیا

 راسا« ردیهعونرب كمودیا لصا لکشیراکدر و

 موب دن 1 سوک | ك« نوقار » هبسرف لاکشا

 كنهووا « موندن ۱سلسوف سوک | كرتغاو دوخایو "

 كن وتنغهمآ هلآ هورژ « وک شو كنهووا ۰

 وثوق وسوم هدنسیدا و و راد ۹ رونل وا فداصت سوک | ,ردنزلاکش كرتسیاموروسود تسهر شوک ا

 الترود نسسویلپ لاتحا بغا كناقسآ ۰ موبدن ۲
 رسو ون هتسسوک | كن هقبتعتاعطق بولوا یسرف كلبا

 ۱ لاول یخدسادیروک سوک او ییدتبا برقت هنلکش
 نون ات ا سوک کانهرژ فد ۴ سوللاباق سوک |

 2 . ردى زات ام كراش ی راکت ربو ییمان

 9۷ راوحیرهش هنطنطسق «هدرازح --. اقرفآ

 ات هقوچرب نانلو هدنسایلعمسق تانسهقبط نسویلپ
 ۶ رف ناھ او سرفر هللا نو راسارب هدننابم یلکشا

 ۱۳ ER تا قمار تاج اد
 ۱ <E هدددح*ی بار نامز .روسدا نا« ااو »

 ۳ ندنا فلخم هدئروص لات ندنت ۲ ظرفآ

 مو نالا برقت هلكت نونرابا هاج یناتسا
 e , زولوا فداصت لعشر هدنن و

 E هاو قا ا
 ات هدنسایلع مسق كتسهقبط نسویم هدن رلغاط

 ا نسویم ا هدرلرب رز یمنیدناو سرف

 را روک هده راس تامطق . رویلپروک هدنسیطبو مق
 E هت اسا ركلاي یددع کیا ادعام ندا ا

 ک١ یرکید ؛سیتلاوبس سوک ایر : رواق

 0َ . رولا ى راما سوکیدامات

 هالا دیحو هدمبار و ینلاث رد .  ایوروا

 138 رم وا «هدایلاتسا «هدایزتسوآ «مدهینور «هسرف
 یدناوا فداتصت هداتنالآ و هدهرتلکنا «هداقحلب

 تا فشک هدنسهیبار *یضارا اينالا ك غتر

 از ندسرف یلکش سیلپشوف سو ویمهه سوک |

 )۳ روژامتسروف» ۰ ردماشم ( یاتکج ) هنویمهه
 | كا« سیردلاو» هلا سدنوغا وق سوک |

 وق هلنا ضرفو نی "تیاخ هزر یراکش سیف وق
 ۳تا لتکشت«لضاف دحرب هدنشهرا (کیاس )

 زورلتو . زدش هلشالک 1 یغدلو نیش اهد هسرفو

 الکسا ندا برق هسرف کیدمش هک دیک« | کدو



 سوک ا دلشیردلاو « سیو هتس سوکا۱ ِ ۱

 2 كيدووا مداح الا .یراکتش نا
 ها ی هت زالل سو | تك. ىش وق هلا س 2

 “کچ لاکشا
 هدنراوح یزکدقسایردا ك ایرتسوا شر دلا و هخ

 " ردشعلو هدنس او و را 1 1

 سيفا سینوهتس سوک | نانلوت هدنسیض ادا ات

 ییدتبا .مضو ینااکشا رونیم سیلیسوف سوک | هل

 سوک :نانلو هدنراوج قلاب سقاس ہد غتر

 نانلوب هدغربع روو ندنرل عون كنون و سیلیسوف سولا
 رب دن و یل کشا شور ذ یال سیلیس وف سوللباقسو ۱

 هللا نقع و یو ی رکی یکه ووک لاکشا هتشي ا.راوب

 بقاع ًارظن هنل وق كرم یور . رروا نا 3 رو ۱ 0

 سیو هتس سوک | :ردنلوا مقاو هدنینرتوش یو
۱ 

 رخا لکش . ی هن ال سوک ۱ 4 ۰

 قرهلوا ق 2K NGS e م و نواقر

 هلسرف ییدمیش گران و. .زوبنا وا لصا و هس رف کیدب

 کی ندنآ هداروب دا هاتهح نانسا یافت و ی 5

/ 

 هرافلۇم یک تیشزوفو رتسیامور « وامژور .زیم

 هدنسهنآ د ہار كنا زر را و

 هداق رف | هدرضاح dk قحو هدنراهضوح هسبار*یب

 هایت نانسا یرلیضعب هدننایم رلسرف نالوا هدقب
 هدر یږاکج هدا: ضرع تماشم هسرف کد وو

 .راروبناو نیش اهد هرلسرف نانو

 هلتماسج كراسأرو یا هدایز تاتناقودف هد
 هدایسآ «هدیضارا ضعب .ردشهلوا هدهاشمراسرف ۰

۱ 
۱ 

/ 

۷ 
۲ 

1 

 هاشم هراس رف نایاشپ«ه دلاح تسب مس و یثحو هد 0 ِ

 تر وا قداس هنس کش هہس رف هصرق اق هرب

 یرم قوس + رددعلو 3 هدنطسو یاپوروا ۱

 aê نعي هدهحرد یطسو یماق ران ال و هذا

 عف م اهد نديون نکل .یدما هدنعاغت را ر ۳

 . یدنل وا فداصت هدلاکشا ه

۱ 1 
1 

 لکش چواو هتشیا ویران

 . كن رال وا عبصالا ريثك كرلت ۲ صعب هدرضاح

 سرو

 هوا رز هک دهی یملع تاناجتسم ,دتب ا
 هلتروص و كرببدبا ماعا یلاکشا ضعب نالاق صقاب
 ردقه هحردر یصوصخ كاج هب هعون وڈ ندهعو رب

 نیکیدروک هدالا نظ تاج هل دیا حاس
 ندلامعتسا مدع«یرلقاصتلا كدنز هلبا تم مظع 33

 داها كرا رومض درب ررب تاپ اصا ۱31 یار نییق

 . روییدبا

 كسرف لاکشا فلت قرهلوا هدنتح نناوق ضعب

 2 . ردهدکلدیا نیم یفیدلوا لتصاح ندنربرب

 كلام هعصا کیا مضنمو یاح هدنزرادلوت نح .لرلب اط

 یناونع تعبط طلغ ,ردلکد ردنا كمروک ی رلقدلوا

 یکو نالوا ملا ٩ یددعو .نالب ر دنلوب هدنتح

 ید اصالاریشک لکش کیا نوا قحا ندغعاقو یصوصخ

 هدنسید زوت وا ر کند تولوا هتسیاش هغلوا دع تانا وح

 نوجا .ردشلروک هدهیمادق فا رطا قجا .مباصا
 دلوت قرهلوا KS اخ خم دلا و

 لب رز دات

 ۹ ردیلوح رب قلا وب یار هک نیا ته اطم

 رم اما اونا عاج را «دادحا تماشم دوخاب

 یکیدب «هنسغا نوت بسک لوضعرب تلا ماع

 هسقو ؟رددودعم یگ دنا اج رو دا

 الصا ایو هنفقوت هداعووشن « هنسغا قاصتلا هوضعر

 لصاحماو هع | عقوم لیدی « هنمالو و سن

 كيهمضنم میاصا هدهسیا رریو تامولعم راد هنساوتلا

 قجهلوا یفاک هحاضیا یاینثتسم زمکحهدا ناب هد

 واو کیا هدفارطا هدسرفرب

 فارطا اادو هدلاحره میصا واو: هسیا رونو صا
 رک ۱ . روئاو هدهبفلخ فارطا مبصا ییاو هبمادق

 کیا نالوا مضنم هدلاحو هسیا ا یاد نکلا

 یتیدلو امو وشن هدایز اهد كنک هدلخاد ندعصا

 حاضیا هلسوناق تشاطم لاحو . رویلیروک

 یاج نیا سام هعغاریوط هدنقوتو تکم هکنوج

 هلتشاطم باجا هکردقو یسهدنافرب كنهمضنم عباصا

 ۰ دو تامولعم

 . صلب دیا

 عاج راو دادجا تهماشم هدربدقنو . نوسل وا لصاح



A 
 تهحو رکا . راک مزال قفل ههملاطم رظن یییاوق

 نمکیدر و ینماف هدک ار هسرونا وا قلت هلتبمهاو لوبق

 هدهمادق فا رطا كلاکشا ضعب هدننابم رلسرف كلبا

 یرلن و و یلوا كلام هعبصا کیا هدهفل-فا رطا وا

 یی ا فا طوفان
 قرهلوا میصالا دحو یراهمشخ فا رطاو میضا

 هکلب یسقرت كناناحتسلا راع هکكج هلک مزال یرلغلوب

 ییص وصخ ر تكناخساتسلا لع .ردکچهرتسوک ینو 1
 هدعاق فالخ یک هدالاب نالوا شلدسا لوبق قرلوا

 كنار ندرلن و و ینتت دوج وم كاکش کیا هذدح « عیاقو

 لوبق یفیدلوا زمج هللا عبصا قتلا كنب رکیدو نوا

 ه هعب را فا رطا لق كدوجو هققلاف

 تعرسو تکرح «تکم كرلت و و هنفیدنل وا میزوتو میقت

 2 یو 9 ر دتا

 ن وا طب کو یا یک 5

 ندتشاطهلسوناق هب وضع تن زاومیلا رود كل هر وک ذم

 روی رتسوک یتفیداوا شک هلوصح

 هدفا رطا ایو هددوجو كناضعا ضعب .هتالیدعت یکو

 هد رقف تابا وح :

 N ae E ندنسماقلوب هدتل اعف لمعتسم ربغ

 رب لعاف هلا لوک هب اضعا رکید انو هتنادقف یاب

 كياناوح . رلیدبا فداصت هلن اعشد هلو هدلاح

 ید لو قلععو طابترار هدننب یارطا هلرلتد

 فارطا ندا تمدخ هکمروس هب ورلبا یدوحو اضرفو

 امت لق كدوحو همادق فارطا و هب هشلخ

 تال دمت یثرز۲ هسرودا افا ینتمدخ هدناب نوجما

 ةهاوا متال ره ی هوا دهن" باقر و

 هی یا فاعم ندافا قتمدخ هدناب .ردآ برق

 . رولوا هدایز

 لوا ندبش نه هایتسح یلوا بیرق هشلق زک

 فا رطا

  هقط نسول . رلیا تمدخ هکمروس یرلبا هدهیفلخ

 هشیا ر هدنناب كعبصا ر طسوتم هدهیسرف 2

 طسوتم « یون عصا یاج یکیا لعاف ریغ نایمارای

 هی زی ها تا یر

 ردنا اما هدهحرد ید ینتمدح هدن اب

 , قبال اهد یهتظوو و یلوا رادهفظو كعصا

 ۱ ]و اع ووشن هدایز اهد نوجا كملس هدا اغا هلا

 دهفلح فارطا الوا هداکوو یکجهدا سم جابتحا

 < ابات رضا کیدا کی نالو
 هلا یدوجو هلجوونو کیهاسهلوا قنوم كرهدبا

 اط هدنزوصرب فارتعا لب ريغ کجای هروس
 < < قا هسبا همادق فارطا . رودا

 8 نا وج ندنغح هلوا هدناببودنا ترش ابمهفع ۲ عدآ

 طامز رب هدایز اهد هلتبسن هبهفلخ فا طا مباصا
 ۱ هنا ربط هبمادق فا رطا کا ردقح هل وا عياض

 هديا ر ی اف بوزاق « هفمقح قرهنالامرط

 لب دعت یزج هفلخ فارطا هدرلت اوحهل و یدناهلوا
ESS8 ناو رح زنگ شوت  

 لوا راکشا هدایز اهد فلخ هدهیفلخ فا رطا

 :E یلھا یکەدرضاح لاح -- یارفح میزوت

 ارو لا نامز نالوا لوق هرزوا قاوا یدادحا
 1۲ هزاتغا رظن لانحم یرلتدنلاو تانتاناوح
 ۱ . ریلس هلب دیا عضو دعا وقت ضیپ هدو

 اظ هتاوا میزو و راتتنا زکر

 اا فک كاتم ٠ يها كن رهممق

 9 دوخایو یهدامز ی هدضارا فاتخم یعون

 ۱ الف تلتع سرا رک دارمدا روهظ

 9 نان زونه تاغاختسلا لع راد هتیدلوا سا
 اتسهعطق اوروا « تافشک هدهسروشا تراج

 شتا ترج ندی ونج یایسآ یاناوبح نسویلپ
 كوا ام

 ۳۱ روهتمدتسهقط لقسا ینسیویلپ تان دات
 ۰ رویرتسوک ی رلق

 هس رف هدنسهعطق ایوروا . دا شا نام

 .رولیدآ فداص هدنسطسو مسق كنس هقمط

 ام ةمطق ارظن هنسلوا یسهعطق اتنا یروهظ دهم

 ۱۳۲ 2 اا و قوجر هدا نامز

 A كتابا وخ عاوا . ردهدقعلوا قلت



 یر
۳ ۰ ۱ 
 اغنام ليک | مردم كب ىلح تان هل 3

 هدارشاحم نلاح تكعو رب نالوا دوحوم هلن رنک هدیببا ۱

 رود هدنکدع نبع هدلاحوا ۰ شمالاق قرا ق ۱
 وا هدرضاح لاح هعون, رز .سماشب هدوبارو و ۱

 كمردتا لسلدتو طاسرا یعورب نایاشپ « تک ۱

 هک ییررملوا نا هدكب كما رارصا هدنص :

 كرازکدو رهدوج«هسارت تاکرح «تالزازت هدضر

 نالوا دلوتم ندنسهنابرخ تا یراکدلبا ارت

 ندابسا یک و ناوبح .نهلوا لو یمقوم تاب ۱

 هدام رب رکید هبا كرت یلحم ییدتبا تشن یالوط

 ....لف كك نالیرو یان نر اضرف . رو 8

 را دقماشب دیار یابوزوآ امدقم ها 8

 .ردرلشعا ترج هونج یرلیضمب هلاش یرلیضمب نگی
 هدنسایلع ےسق ك را هقبط یا نامز هداشسعآ 6

 شلوا عياض نوتبسب هرخ الا نکیآ هدقفلو لب

 شماعا لاخدا هاقمآ یراسرف رالابوروا رک |

 نوجا اشا سرف هدرضاح لاح یدنا رە او

 عونرب هللا هژولواهژ تابالقنا .یدکجهلبر وک ىجا

 هابنروفیلاقو اینویاژ اضرف قردلبرآ ندلحم ینیدنلو
 ناکسا كناناوبح هئداح رب یناهک ان ؛ ریا هدیا ترب

 یا اوبحنوت كرهدیا لوح راحود ین هبحات ی راک

 هدرا هطوح ضعب . ررو یریدلوا هلا ۳۷1 توقا

 هدحاو ضعب .رالباق هلاصاص داوم ی رب كيوب

 یترارح هحرد كردلک هلوصح یرورح لو: 8

 ببس تاج کنم تازافو حالما دون
 . .رولوا یو
۹ 

 هد ونح یاه ا هد رضاح لاح ناوبحر ناو

 هدایربس ض رفلا هدهنادتا هنمزا

 ردق هیاوتسا طخ ندرلبطق هدسادتا نامز .روباث

 هدنسهج رد :هزاح ملاقا کن وکو را رخ كس را 8

 هدربت نارا بلیت هناا وار یوا و
 ببس هناوح هلجوو كنهجراخ ترارح و یفید)

 صقانت كنسيرهاظ رطق كمش رک هلا نامز ور

 ي س
 هدىساروش .ردشعلو مولعم یغیدلوا یوا هدکما

 ۔ وتن واب نلیدا رشن هدنفرظ هنسكوص هک هالدونوا

 یروهظدهمو ًأشنم كن هسرف تاناوبحیراهلاسر یژول

 مع : ررویمنکچ ندکمنا نایب ینجهلوا اش مآ
 لصا كسرف یراهدددج تاب رحم كنماملع تار اجتسلا

 یاش سا نداروا بولوا یلامش یاشما یئاشنمو

 وزن کبک هادزرا اکو وب
 قفومهلبماع زونه هدناناوح راس كنساملع تاناحتسم

 طو ص هنسایلماف هبسرف تایاوبح هدلاح یرلقدمهلوا

 رلشعا هعلاطم هلتقد تباغ یتیقاعت و للست تاصاخشا
 بقعن ی رر هدننای رج تدم نوت كنبثلا# نامزو

 فورعم هکردرلشلو لکش ردق ۱ ۵

 یاج .ردشعلو ترابع ندندادجا هلماع نام كت

 هدوک دم لاکشا نالوا یدجكت ۲ هطقن نالوا بحعت
 لباق هنس نیع كنيلاش یاشما هللا ایوروا فید

 کیا قفاوت و . ردشلدا فداصت هدن رل محضم ندا

 e كا (۱) : رولیدیآ ریست هللا هضرف

 + تن وا

 هدنروص نع و هدنامز رب ین ةاژاوم یرلشادتا

 یرلنآ رو لف اعو.وشن ,یغد هدهنطق کیا. الفتسمو

 را م هل رشات ل ابسا نت هان لاکا ےک تقاعتم

 ی رللوا لیدعت راحود هدروص نبيع ندنراقدنل و

 . ردشلوا بجوم

 هدایوروا قرهلوا ناصقن ید کیا ر تانا ؟هلسلس

 كاب رود یک ینیدلوا لمکم اهد ندهاسلس نانو

 هقتاچماق هدنسهزا یسهعطق ایودوا هللا اشسا هدنتدم

 یهیدلوادوحوم طانراو لاصتا یلتعسو هلتاغ ندنتهح

 تاناوح ندنکیدرتسوک یف ضرالا تاقبط فیصو

 نوما تاناویح نالوا یلتعرس یرلکرح یک هیس رف
 . ردظوحلم یکیداک هعوقو ترجم هایوروا نداقسمآ

 شیشالراط لاصتا ٌهطق روک ذم هکدنک هققلاف

 بویلوا یک ییدمیشهروک ذم *یلاوح « رانامز واو
 بایسا , یدا شهلو دودعم ندهطق ر لدتعم كلا

 نانلو هداشسآ هفام عم ۲)



A — 
ESارحا هدنقح تایاحتلا لع ر۶اش اهد و  

 تآ رلفلؤم رثک | ییالوط ند.ةیمع تاقيقدت نايا
 خور هل ORTE FE ییلامش ی ات سا نوا

 نداق مآ هدرلنامز فلتخ . رارویعا ددرت هدکعا

 نامز رب رنک کی ۰ شلوبعوقو ترجاهم هبابوروا
 اع و وشن .هدایوروا ةازاوم هني رانجه کە داق سا

 فورعم هحز لصا رلهعش یکوت  هدهسیا راشلو

 تا قرءلوا ضزقنم و وج, شزسکیا لصاح ی آ

 شلک ندا مآ .هییغوطندب غوط .هدنرود نسویلپ

 تانا وح هبلع هلع ءان .زدنتعلوت تالامحا بلعغا یتحهلوا

 نلیدیا قلت هرزوا قلوا یدح ديب لا كيهبنسرف

 ك: كنيس هلا ۶ ارا .اقنما .ایادمل تادا كسا هلا
 .ردقجهلوا یلکش سودوقانهف نانو هدنراهقط کسا

 هدكنانآ ونح نلئد یاب و ,نادکرک روک دم لکش

 2 رویا لکش یرک [ٍدج

 رس

 انا" ددر وا ریلیربا هس رلعوت

 : هک وش ردنا ماقا

 اج ناتسب نع ٩ سس قو رع قرش
Eته . زاجح _ هناع ةطخ ج  

 هعو رف ی وخ ر

۶ 

 «ترعلاةرزج | ی

 نلبع هو ف( مزرع) چاو وتس

 ط ء صف ج ) هلقم دراد )

 یرلقیع
 واخ - ی ٤ يک چو

 س ڪڪ نارا ۲
 9 4 ) ی 8

 یرلقرع غاب

 24 ا ر اأ مور _ | یساح لنامع ۳

 د غلا کر ف 6 فلس وانا درب چینج اه

 یرلقیع شک رج - ھ سور - ء ناتسدنهو نیچ

 ه اش قرو

 هلقمد تن طقسمو

 95 ام رکنا( بسم ۰ قوا لرش

 اد «بوو قاح -.ج « یرلت آ وآ ب « یرلتآ
 5 ٤ رلاد سدلق و «قلوفرو _

 . ۰ قورع یرلتآ موشوق یربا نلیند قلوفقوس

 ارت 2 ب  زوبل -1:: ,ینج زار
 رلناوح كن نو هرب « دس «لیود:- 3 ءور «ل ور

 امرو وانا - ج «نورشرپ - ب نیتوق ۲

 ۳ . ردرلت | موشوق هنولوت

 . | "ینج زکتروو لویناپسا _ ۲
 و كف

 هقرا- اد °

en 

 یسنح ج ورو و ج وسا

 یتج اينالا
 یسنح اقلب

 ۱ ۱ 9 ناتسراحمو ایرتسوا

 2 N ESTE یخ الاتا ۱۰

 ۳: < یسنحت الارتسواو قم رسا ۱۱

 وا جا چ دے

 ۶ هعقاوم یرلقدنلوم الاب هجورب سرف لانا
 ا هدرب هقشب ندهفلتخ سانجا ناك هلوصحقر هنا وا

 ردبا ماقتا هنس راز سنج یداعو ناق مراب سنج

 تتح سانجا هل دیحوت كبیسق تروص ییا وبشا
 ا2 رار هلقلوا-لکشم كعا هعلاطم ناب هدنح
 ± تامولمم كج هبدیا اطعا واما
 5 هد قلاصا 4 هحرد كقرع ايو سنج نه هدنتازبض

e ۳ یخ ذی داد اتا 

 ۱ ۱ ا ناب لع ۰۲ت یتاجا قرش
 ها ةت وع ؛كسترف سنج جرات تر لنصا دو

 = الا هدنسارا -نسرف* هراس یانعا .تولوا

 شل وا ریظم هزاتماو رابتعا مقومرب هدهجرادیجنرب
 E راو نسا نالوج ناقرب_هقشب هدنرلر امط
 , .ددبا هنارا یتسهداعلاقوف لمح هقادمو نحم

 نوک !عتیزتیسهو» ضیرع+ ل1 ءرادیتعم
 8 [هد ززوص" رد اتا الد هنآ رب اكد وقل و



 تنه تام قزف غم اغ زف زا وا ردا

E. ۴ًارابتعا ندوغادج نو« لیوطو  
 هاب: قمل السا لزوک قر «ةبح یرغوط ی 1

 یرغ وطب یربکو ١

 سکوک.لئامونوزوا ءةهولطم ةينرد راژوموا ا
 « رار وکو شوو رانا «یلتمسو

 « قوروت قفاو «یرغاص مالغاص « هصیق

 ترس نک ادواویج نوش 2م ناف تا نوک

efرج ر قانواو زسنا « نللضفف .ضیرع ی  

 ندفاصوا یر یراو .٠ نرلقا رط مظتنمو .ترس

 تیاغ هل راتعا یسهیدومع تشه هس دب تالکشت هقشاپ

 دوجو هلقعلو عوضوم هنر یو هبحاییهو نوزوم"

 یرالیقو . یوزر وق

 هنلوا روصت هدا بولوا قالرابو ها نک كیا

 یک یغندملوا ناصق یرب جیه كعادو تالاک نایب

 . ردروسح و لمحتم « راکتعانق «مالم «عیطم اط

 رب راشعا عارذ ۱, 4 :یا کر٤ ۸ ی راعاتشوا

 هدنرا الو, هوسب و دادن یا برولا رک و

 هایمان. هلک هدام هما سا امت ولو, هدکتیش

 ییصا كنب رلت ا برع راس سنج نالو ترش

 زمسا «رکو ن وغآ دح طو رس تن 1

 لب « هصق هقرا

 ةو هلب و هال ات هففح تن زا وم ا

 هسع « هلکان یا نمد ای
 « ناشیر « ییادج « هده ۰ ههد «ییتعم ؛یوالقس

 نه و هع وش ۰ هدعس « هدر 6 هحیلم ب ع ما

 شب نوا هلبرلما
 زا هرزوا كغا بیش

 ۳ و ترد ۳ هبعو شب زو وا هدنتلآ

 هزو اچ هک ,تراد هایمس | یتعمو نکس هدنتل ۲ یاب

 . ردهدقلوا داب لفاوق بیرق

 اهد ًارظن هنسانجا برعلاةربزج یرلتا دج ےب

 لصاو كتآ هدايند نوتن هدهسیا قافوا اهد« هصیق |
 ندا راهظاو ضرع ینلاشم یب لاثت ,شلوا لاک دی
 یرانآ .دجن وبا نالوا ؛رامسن ربت اقا

 ندرلن و و دا دول هبلصا سانحا ر ردو |

 س و 94۵ تس

 هوحولا لکنم هن هراس سانجا هل رابتعا یرلتا اصا

 ردا لمح هدایز ند تس هفاک هفلحا و هغان وغ رو و قوه

 ءانهد ًابونج«رجش لبج لاش یراروهظ دهم كرلنو
 دودحم هلرحما *یداو E لبح اة كو

 ردطسو كیاتسیع ناالوا

 ا روہشم و ع وبطم ًاع دق هدهناس هی ج

 رارب هلتردن یرلنالوا دوجوم مویلا یک ریو

 . ردرلآ رونجو ییو هوا

 رج ابو حد
 هدرلب رجا اهدو نیم ان هلا

 را رو تولوا دوح وم ی هماعقاا چ رادتمق

 دودح ند شا وس هڪ و رجا

 یخا را ردق هبهساء

 ۰ ۳ 2 2 یراجم نا وبح هل | رص

 فرص ندنسه داع سانحا كدنرلتآ هب زوس 22۵

 یجنکیا ارکو ندید هدنزو اند سنجالعا لا رظن

 ص هرزوا قلوا ض وصح هنساح رغ نانلوا دحق

 تمالع رب هدنلکش كلتء هفرط هق را كنغال وق کا |

 .  روالغاد

 قا یتعب E راطقا ا اغ - و

 مولا ىلع خش سس هد دا را سس فاش

 کت ر بع لصا هدر هدا هناا ی وقو هماقلا عیفر

 موم ءرل ر دلکد كلام هن رلهل وبقم صاوخو فاصوا

 e e E یدوح وم تإ نانلو هداتسبیع

 ۰ ۱ ] ردهدکلدا نی هدنس ۹ ص

 هم و هد یا زا ناتسشدح هلا الع ووم ر

 را مای « دالا تانفاصلاف داجالادقع دو

 «ینرع :رولیدا قیرف همسق ترد یلرع لبخ هدلیم

 هنا وصا سانحا ك1 مقتول .نوذرب «فرقم «نییه

 یی رع یساباب مه یسانا مه قیتع “یب رع . ردهروک
 یم یسان۲ یییع یساباب نیم لیخ . ردتآ نالوا
 . ردلکد ربتع هدنن برع نولابخ هکردتا نالوا

 .ردس رف نالوا ینرع یسابا « یم یمأباب فرق لىخ

 یم یساباب مه یسانا مه ( هللا ایرسک ) نودرب لیخ
 يود ناتسبیع نالوا

 ۳, بس ل
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 یرلتآ ( هلقمد راد ) هلقمد یکهدنط ساوا یسښضارا
 یرلیو بویمهزکب ردقوا هنب رالصا یس رف سانجا قرش

NAYلا  AYیرللکش هدهسا یراشعا عارد  

 چ وقو لنوس وغوقو یافق نوزوا . ردمظتنم ربغ

 . ردلنور

Eیرابو تان وچ و اک  

 یرلقالوق «نوزوا یرلغابوابق یرللکش و كکر و هقدلوا

 ایرثک | یرلن و و .كجوک E «یصصایو رسسن

 .ردلمحتمو یلتوق هام ممبولوا یر ایران راق ك وشود

 ٤ مذد م اھد ف هنر رکید هسیا یسنچج ابلع رصم

 شف هدرصم . ردشوخ اهد کشو نوزوا اهد

 # ردراو تام ۱۰.

 یرلتآبرع نام رلنوب س یسنج هبررپ بس ط
 زیع هللا ها فاصوا بولوا رورشمو عوبطم ردق

 اغ ق یرلکسیک « داب یرادوجو . راردیا

 ضتاحل و ا تو ات
 ۱۶4 هیرلعاف راوی را ونوزوآیرلن و و «ثأح وک كم

 ىلص ۶۰ و نوزوا یسیرغاص «هصیقلب

 یناشآ ندن ٣ برع یرلقاجم قافوا یراقا رطو لمح
 . رد وقو یدومع هدهحرد قحهلاق

 ندننح« ناروع » هداروب : یسنجرازح ی

 .ردنرابعندنرلناوجه رر شلوزو ییاسنا یسادعام

 . ریلسالل وتهلتعالم .ردلمحتمو یوقیرلنا وحنآ روع

 . ردرلنا وح :یراشاخ

 مرا و EEC هرم

 نا و هوا سا :
 ناه هل رلترهش یراکدتا زارحا یو کت رلناوح

 كرات وف رت ردهدکع | تاواسم یاوعد هنر ۲ ترڪ

 هو لکشبولوا هدایزندن رلتآ برعیرادقعافترا
 نیراب یرلنووو « فیفخ و یروق یرلشاب ۰« فی رظ
 «یقشبقایو قفا یرلبیغاص ۰ سوقم هدنر وص مظتنمو

 .ردیوقو نيران یک ککنرلت ۱ برع یراک او یرلقایآ
 ۲ )نگیلت 1 یخد هدربستعرس ییدتکهدهسیا ز زالاق یر

 ۰ لص لک هلتعرس یک ندر

 ۶ هدنلخاد هسارا كلام : قرع ماگ, ل ب

 9 هلاکشا نسحهدای ز كأ نلنب همه ز کیا Ka هدرا

 :ساربصیساح لامع یفاصوا هکردب رلت۲ درک نالوا

 8 هلی لنا ویح غابهرق : قرع غ ایهرق س ج
 دح یرابو كنب رلناویح یجروک نالوا هاشم هرلنوب
 منا ویح لح یرل هبنب هدهسیا هدننودام یطسو

 Nes حو توقو تح نالوا ص وصخ

 ees اص تیاغ هتکرح هدیضارا یهضراع

 . ردرلناوبح یوق یدوحو رودمو لنویوب

 نشیق ندهاهاش كلاع : یسانحا لن مع نخ

 اتتسا و الت < کو ھما برع ندهفلتخم سانحا

 کما یرلنا ونحیوطان 1و بامور |رکوصندکدلدبا

 قاب هدریز 21 بولوا اقش قوچ زآ هی رکیذکی
 ها لاکتشا زرط یرلریکر اب هتسو هلو یی هلدنا

 هحسات وعاف را یسنح هوواروقوحو ندنسنح لیامور

 هل ساتحا وشا . ردلقرف ندنراناوبح یوطات ۲

 ا کنش اار هایکلکحوک قوج زا كن لە

 هدنسهاسقیلمکم كنراهندد یاوقو بسانتم هحتدلوا

 لمحتمو ایا وت و جند اص هتسافا كنامدخ ولرد مه

 ا رامدقم رصع زب هدهجرا دقمتولوآ رلناویح
 اشا ن دک قرف ییدوجوم كنیرکسعیراوس زدق
 (تعحامه هدامو ) یهایس لراع نکیآ شمهمر و شود

 اا یراط هت رادقم | ۳ وش الا كنم راقاحوا

 هحتلؤدارابتعا ندن را ۱۲۷۳ تباہ ندزو د

 2 زدشعا نقع یوزآ یس هعیابم ناو ندسنحا

 ٦ دج امور >۴
 قم یرالعافترا تولوادع ندسان طوطخ ۱:۳۸

 تو هلا یوو هحراط یکوکو هرتم ۱۶ ۷ یا ۱

 یسییغاصو هج هصرق یرلرکوت

 اامدخ وارده ندننیدلوا یوق یراقاجم ًاصوصخو

 رلناویح روک ذم . ردرلناویح شک افج یلشبریولا

 ء
3 
1 
۲ 

 هذن :هدهسیا ك وشود



r. 

Dı 

3 
 ےک

 . ردزسهیش یراکجهدیا
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 فاصوا حالصا هسل شا انتعا هداب زاهد هنن رل هس رو ادغ

 ۱و ع ۵ ٹا یرلعافت را +. یخ هنسو س اک

 اه د ندنرلن وبح يا مود هل اکشا e ب یغیدلوا هرتم

 نیلاق «یهبح شبنک «یلئاب قا رافوا لیقاطو لعلاج

 مالغام یرلقاجم و یکوک شینک ۰ لنوو هصیتو
 بولوا قفاوم هب واطم یسهنابح لاعفا و هدب ةوقو

 ید هموشوق یرلناوبح یبا مور ك رک رلنو درک ۱

 . رازاپ

 مور هلبرابتعا تیمومم یراناویح یوطاا -- جا
 هننرل هم را و یدغت زرط هدهسیا هاشم ناه هنسنج يبا

 هتکس راچود یرلهلا تللاعف ندقا سم اتها نلی دا

 مادختسا هدهقاش تامدغ هن یار هلقلوا تاکو

 رادتقا نانلوا راظتنا ندنرایدنگ هدهسیا رارویتاوا
 تبص وصح , رار دهدااح ۶ مو رگ نامه نددا دعتسا ۳

 هف دلوا هرزوا یفنیدنل وا ناس هدر زو هدالاب لب رابتعا ۱

 رناویع يوق م ارم هنامدخ و لردرغو كلام 192 8
 . ردنود كب ندجاتحا یرادقم هدهسیا دوجوم

 لزوک رک الا لع : یسنج هووا روقوچ س د

 هلاکشاو یو اهد ندنسهراس سانجا یرو یلشاب

 یوم بین سو ا
 هکنیب هلتیموم بولوا یلتوق یرلقایآ و بسانتم ینطبو
 ء ربا روا

 یکیک اهدا ندرت آ برعا ::یرلت دی 7 ۵

 بولوا يلو وب سوقم «لیو كسکو و یهثح یرباو

 هنبرلتآ مج هدهنو هبرع الماکهن هجادنا نسحو لاکشا

 هدنراراوج لس راو زدناورو هب املس ریازب هلیسم همو ز کی

 هدوجو هایسمشا رب كنيرل سنج محو برع رایت

 ص وصخ هلابج نالوا مغن» هنتاریث ات ٹمیلقا و ییدلک

 یک هب رت زرط و هدغا ترثک و اوه تدایج

 . رد راکآ یی لیوح ی رلوضعو هش كلا وحا

 یداکحو درعس ۰ زب زعلا ةرومعم < مسرد < رکب راید

 طیلخت هایسنج یلرب یرلناویح درک یک هدنسیلاوح
 هجادنا وهثح یاب ندقمانلوا ماها هنرلابو ندکلدا

 ¿دەڭ ودام كرار ۳

 كنيرل رج اهم سکر ح :یرلناوح الاب نوزوا عو

 زوقوج نیو واتسناهنززع نم دامو شک و تاج
 یرلکدلبا یعر هدنلاح هلکرخ بوروس هنیرلتمس هووا

 شک خ قاصو او لاکشا بولوا یرلنا ویح یسنح هبساقفق

 .. ر رگ ین راتاا وی

 العا ہد رر سه كقارع س یرلتا یقایع طب

 نالوا یودب یرلسنجو لز وك كلا هدهسآ زاو از7

 هدلگاىق یک هرلاو نامجعلاو ٌینظلاو «هزیءو رمش للا

 . ردناقرع یرلتآ بع یسهلج هکر ولو

 ترد یرکی وا یعرکی ندنو بس دارطتسا
 ییدریدشترب ی رام ناتسدنهودادغب رلدواو لواهتس

 هدهنارخا ناوبح ندا رو وللثم شا راس هانی

 لیصاو لزوک وا كقارع كرهرو تا رلزیکنا

 هننایلق ناوبح . رو لکح ه اتسدنه اعاد یرلناوح

 هدافتساكسرف سنج هدقارع هدنجما نامز زآ هروک

e aهلیبعلشالک 1 کیا  

 هنسزکس ندو ینجارخا ناویح هجراخهیئنس تموکح
 هداعل|قوفهنسهظفاحم كتيعونع و . یدشلنا منمل وا

 هظفاحمیرلن باس یرللوج ردقو ریارب هلا مادقاوانتعا

 «ووسدک هناتسدنه زع رانا وبح هن ندنفید مهلوا نکع

 ران ا ويح نلیراقیح ندتالو+ا-یاسدولیح عا ونا هکویاح

 هنابموب هلرا روا و نداروا بولیروت وکه ن هر هم رغ وط

 هنشاب ناوبح هدر هل | هط_هیآ و و و ریلیدب | لش

 كب شب ترد یونس ندوب هکییلیدبا ذخا اریل یکیا
 نوچیسهظفاحم كتمعونع وبه رولدا «داةتساردق ارل

 تیعونع امدعب ندنخ دلوا ذاا هرو« رسادت هالو

 . ردل وم هاب وق یس هظفا = كن هعقا و

 فل هام یرلناوبج هرابس مقاوم بس ج

 لاجا لقن رلناویح ناناو هدنسیلاش قرشو هدنقرش

 «یسهمانل اسدا دغب»



 ا.

 ورتلب وکیل ور اب لبخ هدهقاش تامدخ رر وو راشیا

 ر ید ونھ بجوم یرلعافراو مادناو هح هدرلهسیا

 هرق ٠٠ «نراکدنوادخ « یلومطس3

 یرللکشو لیوب هقالوا رلت [ ناناو هدنرلتهج ند آو

 حی یرلحارمو یوق یرلکشو مظتنم نکما موم

 همادختسا هدیرامدخ موشوقو كني و فیفخ یرلتکر حو

 . رداکد هدهحرد

 . .ردیلشر ولا

 قورع كرلناوسیح دوج وم : یسنج راج ٤

 رغب یرلاراح كتم وكح بولوا فلتخم كب یسا

 کیداکهدا لیکشت هدرلرب قوچ رب هل رامان یرلود

 . ردهدکلدا نازک حالصا سرف سنج هلا طثاسو

 هدلاح یتیدلوا انثتسم یرلآ 1 نشت هر وص و هتشيا

 دع عوبطمو لوبقم یرلهرظنمو لکش كنرارکید

 هنب رلاکشت ز رط وش هیفام م بوبلوا هدهحردرب كج هليا

 یرلتراسحو یرلکافیفخ و كاکیوح نایمهل ر دشقاپ

 .رلرده دقع وا مادختسا هدن بال یج وطویرا وسهاییسح

 راس تالیصفت دیاع هنیرلناوبح راج و هلییسح یقلعت

 . ردشلدا نایب هدنشحم ینج ایرتسوآ
 انا وایسذارت رازی -- یخ ناودلوم -- ه

 هلن ۱۰ تاک هللا یرلقدلوا لزوک ودق یرلثا وخ

 لکج یا. یل انق نوزوا مع .راردیآ برق

 یرلیدنکو . ییرغاص .شینکو  هصق « لنوو یوق

 . ردرلناوح یلتوق
 یسذح بجا بس ٩

 و .ردکیوچ و لزوک اهد
 جیره وا لصاحند رلعامحا

 . ردرلناویح یلاچ
 داح ؟ناتنسراع ای هم ہک

eندنساح  

 ا لیلآ

 «ناتشک رث.«ناتس ام ی

 قوررماا فلت نفعا رانا هکلاع ر او جدن

 1 هک رد رلنا وح

 قلوا+یتنعتر راتب ۸

 تالاا كنرح ندنس 4ق رمش لخاوتس كني رم ٠ لا روا

 یاسقاقوح , .هرزوا
 ك

 زا راشتنا هتسهل مش ئراض كنابسآ ردقهتسه مش
 ۰ "مع یرللکشو " فیحو رغال یرهیمومع تايه
 هتمورح ندبرشولک او هتعلش:و بعت ربارب هلفلوا

 ehl : . ردرلناوح لمحتم هداعلاقوف

 ونتمماسقا ۳ نالوا یسنخ :ناتسکرت

 [۱۳ لحاوم كززخ رح ۳

 نی ا ید فرع نرو نالوا رشتنم هعقاوم

 هقشاب ندقلوا لغا وكوب « لقامنوزوا ماو
 ۱۳ دلم وا تعرس یک ینیدلوا یرلروصق رب

 . رلزالاق یرک ندنرلناویح
 : قرع اتا ریل عمه اس

 ا هعطق"نانلوا اقتسا هلبارهن رب هینید

 های-اوا قا كنبرلنونوم یکلاکچوک كتر هج بولوا

 ا اکشا نتساحم ا یفاقوج كانى رال بق قور وقو
 ونی دلواهب اشم هت رانا ویران هلبا یفلرغالو یتیمو رح

 هلأ وهتاریت اتوا هغلچآ ءهغلن وغروب يکران ۲ هنب یک
 ` Rh . ردلمحتم

 نالوا هدنلخاد هن سور كن امولو ) اساوتل ۲

 هدرل راح هدنلاح یثحو ج بولوا یرلناویح ( یمسق

 1 ورح ندلاکشا نساح یک یرلرکید هدرلنو ؛ ریشیتب

 ارا ی" سنج و ."ردلمحتم هقاشم ولرد هو

 ۹ و لزوک لخ اره دا ال

 ردهدکلدبا ریثکت رلتآ یلشریولا هنتمدخ مودوقو

 ریکشاب « قود < غابهرق راسنج روهشم لا هدءیسور

 مات غ وبا هدهّسور

 یک نوور یخ

 0 هاش راقم هقرش

 . ردیرلسنح فولرواو زیغرق

 ۱,۷۰ یزلعان زا ئرلزیکراب موشوق ریغآ ناکهلوصح

 3 یرلتوت و بدحم زارب و ريغ یرلشا ۰

 ظت:ه«یلییعاص هةح «نوزوا یرلدل و قور وق «هدلوط

 ۱ رفا یلیلباقو تریغو لتمیبط نک اس ٭ یللوق
 صاح 7 شن فلتخم خان کلا هس و ژ امو

 ب ااظرد یددع راکت یصوصخو یدح ندا

 دهدایزندن وی ۲۲ هدیدوج ومتآ یکم دا وا غلا



 مفت سم ًادقو طعم راکت: ,یننجننکر جیب ۰

 كيوچ رانو ۰ ردکلام هراقاج یلتوق یک
 اهدناقر هلا یرلت راهم نالواهدتتسو رف نف کر

 لباق هل رظناوبح لاش یرلاکذ سحب ندا طاسبا
 « خولواش » یسنج العا كا كرلنوب .. ردلکد هساقم

 . درون وا دای هایمان

 تاموکح س یساجا بر ۰
 هلا رلنالووا لیصا كرهدیا طالتخا هلیسنج قرش رلتا

 تا هی کیا هرزوا قلوا دن نم ةر اا يدا

 ۳ 7 لکتن

 عسمب ر هحتااصاو تبصلاخ هدایوروا .

 1 رد رت ۲ شی داب زلکنا مدآ صلاخ لدا

 یراتآ برع هللا سنج وب هدلاح یغیدلوا برع یراابابو
 هسرت لوصاو كنسادغو میلقا مرتلکشا قایق هدنسهزا ۱

 نشت هده رع

 و

 ضه یی دا ثارا هنرزوا صاوخو کن كميلعت و

 . ردن رابع ندنالب دمت دعا

 برع هسا راس رف: نی ربو یان یرلت وا س ب 3

 یراق دنل و بولوا یدافس لوصع ك رلقارصقىلرب هاب ۲

 فلتخ هروک هنقرعو سنج كنساببو اف آ و او ۱

 . رلردآ ضرع فاضواو لاکشا اط 3

 هرلرتنوه یغد رلت۲ نلینید د بوتو قاح ج

 ردرلسنح طلتخح
 بل ۴

 شنا بم
 

 : رددلیا م

 الکشو لىصا هحقدلوا :

 اظتنا كوو تخرسوهلوق 8

 ین ناف

 ۰ ردرات العا كى نوجا رلهبارا نالوا

 یتفح .لادسدلق. « :یرلسنح موشوق ريغ جو

 ۰ ریش هداج وقتا. ۰ ۱

 تكنهسنارف دع یولناویح  موشوق نکا ی رو <

 یسلح رد قروب نالوا هاشم هن رلن ا وبح دنامراو

 لاک :یرانکح هنا زا و كالاحو تسحو فی رظ تا

 عوض هخ هشاط ناسناو هدایزی راک اتعرسو مظتنم

 هنح هلب رلتنلاعف و توق كرانوب

 ٠ رود یرلند تولوا هداعلا قراخ یراتماسح و رم

 س € —

 قالراو»تیاغو هتفح :یزانرغاص «شینکی راک یک
 مظتنم "الکشو

 هر فهم عرب

 هنب رانا ويح هنندرآ كن اقیچلب . رد رانا ويح

 اد اترو یزلادسا ۰: یسنح قاوتفنوش و

 نالوا ندنسنح ریش قروآ رخ ؤو یرا ری ۲ ردنالفو

 ف هلوا سنج شاک هلونصح ندنطالتخا د اف اب

 هدهسالکد هثخأ ےسجو قالراوو لی يق لادس رلق

 موم . رد رلناوبح موشوق ريغآ لتوقو مستر

 رد رق هونا م ۳ یدوحوم ناوبح کا هرتاکنا

 رلن الوا مظتنم للاکشاو بوغم :یسانحا هسنارف ۲

 دكرانو ونو هرب «هدس لب ود«ورلرم«دیامرون ؛نیزومل

 «ندرآ «ینانهرب «قنرهدوا «را وام" یخد هدننودام

 . راک یرلناوبح موشوقو یرلسنح قراماق

 ؛ردیناوبح كني لیصا تیاغ :یسنج نزومل نچ

 هل وصح هدننالایا بونح كن هسنارف .ردنلاهس نا برع

 ۰ زواک

 زیلکنا رلناویحو : یسنج ورلرص دنامرون - ب
 تیر ری در

 تالاب كن هسنارف

 یهادنا كننرلناوبخ ترعو

 :یسنج نود مربو هدیبلبود ل ج
 « ندزا هسا ی رانا ویخ كنبب کرد ریشش هدنس همل اش

 ندلیصف بولوا یرلسنح قراماقو ترات  «:راوات

 ..یدلدا رظنفرص

 :ینج لیتنوف 1 س یرلناویخ موشوق هسنارف

 تبسن یرلشاب بولوآ هرتم ۱,۱۰ یرلعافت را 2 رلز و

 هدنرلنا ویح هیلامش تالاا ایرثک | هدهسیا هدههولط»

 یءاود ندنفیدلوا راط یراکلد نور هرزوا یی دآروک

 «لز وکی رلن زوب و .ردق و یرلسف شینک ن وا راشی رو

 ؛كږیک و وغادج شیذک هه نيس ؛قلراوو زارو لکشم

 تبسل رالوق و میساو رلزید و محلم رلقاج وز وموا

 كناوبح دارفالا لع, هند مابقا بولوا هدنسهم زال

 : دما, اع ۱ یدشو توق

 3 یتنلح نو زو ربا ب ت كوو كوك رنو
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 یراکوس و ۱,۵٩ ىلا ۱,۲ ه یرلکچوک بونل و هدو

 طقف یرا یرلشاب .ردهدنع افرا ۱,۵ یا ۷۵۵

 «لتوف یرهقرآ و ل!امو هصق زار یرلزومواو لز

 -رلقدلوا ییغاص هتفجو كوشودو ضبرع یرل:رغاص

 "الفاس یرلترب وقو اچ تیاغ یمارزآ یرغاض کیا ندن

 فیطل یناکرخ و لکش « یبا یرلوقو ردعوطوم
 . ردربق هام و ريق هل راتعا تیک | یرلن وطو

 هدنرلتا ایا شنامو نهاق :یسنج دنامرونولفنا _

 ندنرلت راقم كنم رلرفیآ زملکنا هل رلقارصق ایدنامروت

 شک هلوصح
 , هنیرلتاویح موشوق
 ردکسکو یخ یرلتاثفو قفاوم هبولطم تهج

 اوو را « یدراقس هچلشاب : ینج هنولو _ د

 كنمنح قرش هلا رلقارصق یر هدننالابا ردنالق

 E شلک هلوصح ندنطالتخا

 یلسکوک شینک« نوو محلم«یلشاب یریا هدنعافترا

 بولوا رانا ويح هتإلا مسج ءىلق جم ىلتوق ؛لیرغاص هتنچو
 تامدخ هبش اکو ایو هدراهنک ام نلیدا كم رحم هلا وح

E ER SERCO 

 ءهنندرا هللا رلتا سنج رکید نلیدا دای الاب هجورب
 دوجوم هدهسنارف هایمان هراز زا ون وقو اوشوق

 راصتخالا لجال ناش رعت كن را موشوق نالوا

 ۴ یدوح وم 3آ e موم .یدلدنا آرت

 . رولوا غلاب هنویلیم

 ریش قرو كرل ملک ا بولوا زر

 د لکیر زا و لزو 5 رلنا ورح و 9

A VA 

 یرللوا هدرلارو :یدنج زکتروو ایاپسا س ۳

 ضرقنم رانج نهرو ندنلسن برعو نالوا دوجوم

 رلناویح یو هبصیق هلی رابتعا تیموم مولا هاغلوا
 یار هدایز ندنولم ۲ ناه بولوا هدکنرب دشت

 قجنا یدوجوم تا هدلاح ینیدلوا دوجوم رتساو

 - رف یرللوبقم دا درلت و : یسنج ككنملف --

 كچ وک ۰ لشاب نوزوا ۰ لیو بولوا
 | یرلقابا «یلابق هدایز یرلقور وقو هل «یلقالوقبراقتمو

 یسنح نر

 یزاو نیقئای یرلقانرط «معلم زآ یرلدعاس « یراب
 قدر لقهلوا هدقم ادب هدا وه و ض را یل وطر . ردیلنس رق

  سانجا هداریص وش رثیلکنملف . ردیواقنل یرلجارزم
 : لیخ ندهسثارف هلیدصقم یریثکتو مالصا كسرف
 کهدارو ۰ ردرلنشعا بلج یرلرفیآ دنامرون ولفن ۲

 1 ۰ ردردق ۲۵۰,۰۰۰ یدوحوم ناوبح

 صوصخاو هداگلا و :یرلناوح هقر راعاو س و

 ۰ دشت راناوح لزوک هدنرالابا یلویف و دنالاو
 تا رلقااو یهتحو هدنءافرا ۱,۹۰ ىلا ۰

 ان نکا هلی سل و هدهامکم تبدومعو مالغاص

 Yey . . یدوحوم ناوبح موم . ردرلناوبح

 . رووا غلا
  تموکح کیا وش سصع جورو و چ وسما س ٩

 : لصاح یاو هازآ و كني سنج باقر یغد هدنلخاد
 ,۰۰۰ یدوحوم موم هکر دن دقاوا

 ۱۳۶ وصل لغو هدانالا :ینج ابنالا س ۷
 هلیسیحاوب ناشل وه « هروناه « غروبملکم « «ایسورب

 هقرش سانحا هدنلخاد غرع روو ارواب « انوقاس

 كي يخ قرهلوا ناق مرایو مدلا صااخ هلطالتخا

 و یاو كالا. ردهدکلر دشت یرلناوح

  لهدووک راطو نو "وا لقاح كکوت یا هاتف

 ۳ تا مارس وی رظ یرا هرظامو

 غروب دلوا «غوبملکمقرهلوا ىنا ويح موشوت. ردهدقلوا
 ۱3۳ بر i الى نفت هدمرووناهو
 نوزوآ « لنوو نلاقو نو زوا ۰ لشاب بدح هرزوا

 گلو العان :یرلقاحمو لیرغاص لزوکو لب
 ا, | عنب هقهجرد قجهلوا بسانتم هلبدوجو
 هتقشمو بعت طقف بولوا رلناوح فیطا یرلهج راخ
 یروطاربعا لیطصا هدنکلتفچ نک ارت .ردقو یرلتق اط
 ۳ ردهدکلر دشت یرلناوح هارآو كت. لیصا نوجا

 هدنلخاد ایسورپ یبظا مق ییموم یدوجوم ناویح
 . ردیا زواج ینولیم ۳,« هرزوا قوا

Ve.“و ردردق  



 ی كني هدارو : یرلناوح .افحلب . دخ ۸

 بویلک هلوصح سنج رب یلشاب یللب هل وا قرەل
 هرزوا قفلوا م ادختسا هدتذح و هدیراهبار | كون ها

 ییا هجا مسح و هن روآ هلب رلمات « زود وقو هتدرا »

 a E یدوجوم موم . شش ناویخ نا

 ۰ ر

 یخد هدارو

 برع هللا رلقارصق یلرب هدرارب قوجرب رک ناتو
 دوجوم رلاراح هرزوا كمردشت لود ندا

 غروبلاسهدنمان یریکر اپ زومایدو افح 1 ینیدلوا
 هدنرفرط بونح كنار واب هل راتهح لسشیاو لورپت
 هلوصح رلناوبح یربا هدنعافترا ۱,۷۰ : و

 ۰ ردهدکلک

 بولوا دوجوم كالتفچ رب صوصخ هل روط ار هداچپل
 ۱,۷ ۰ لا ۱,۷ رول وا

 ندنسنچ ایناتسا هکر لب ید ناوح هدنعافترا هرتم

 / یسلح ناتسرامو ابرتسوآ دا

 نک هوهقا ع اش قجر هب هتسب رز

 ما دختسا هدنرل ها زآ یالآ

 ۶ ردشع كالتا یاصواو ا هاد سح ىق بعشب

 سنج ح اتا اک ا را راب هوا ندهر ول i تالصا ۰

 هقشأب ندو 5لو دک زند ۵ راکلتفح صد نوجا

 تو ردالق نالوا ص وصخ هب یروطارعا لیطصا ی

 ندنطالتخا كن ران اساسا و ااا د ى

 ا بولک هل وصح

 ناباتش ,هدیاتسراحمو ایرتسیوا لصاماو ۰ ردرلنا وح

 ۰ ان و اب سلوک کر

 او تاغ هدنعاش را )و ۸۰

 که هوژهم هحل شاب نالوا را

 لر هلال وصح كت راکلنفچ سلو ادارو صاراغ رو
 لاصحتسا ندنیلاصت هلنا یرلت ۲ زلکنا اک

 2 Es قو رع هسامع كلام بس و راظغا ۰ ۴
 هک ذاکی  رلمسا تار هاهاش دالرو تایالو نو تالیصف

 . كج هل دیا جرد

 7 e بس و ای دق هنمزآ اب

 نوا: ادا شات قوچ

9 
A 
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 اس 2
 . رونآ و 1 یفتنو ناالا هدارو هک یدلی دبا نظ

 یالطب كنظو هربخا تایفذک « هدیدج تاققحم طقف

 « لکد هداتسآ نکلاب یر ندهعدق . یدلیا تابا

 یعببط « هدرافه كمدا یانبا « هدهدنسهمطق اپوروا

 هدامزر یرلکدملس ییداعم «یرلقدروطوا هدرلهراغم

 یغیدلوا دوحوم یرلیروس نرو تآ كوس تیاغ هلس
 زارالوآ یرلناونح و یرلءهدا كتقووا

 ییشنم كن آ هداملع ماطر

 ۰ یدلوا تالاب

 یتهادلوا اس سما ۰ ید

 .(تعجاصهنسهدامنا رغج مزون - تآ ) رردیا اعدا

 رلن | ویح و هدنس هعطق ابو روا یر ندنامزوا ا

 o هل اشم لصا هح رات . ردشمهاک للخ هنس اق

 هم اب ردنا قلعت هنا أ نار 4 کد اا

 هدیایو . ردندنناع وض وم كن عبط حدا یسهلاسم

 ندنفرط رشب ین كت ا رظن ه هملع تاقیقدت نلیدیاا رجا

 كرەدبأ سانیتسا هندنک یکی لما ناوبح ۰ لیهأت

 لصاو ردق هنرود جر ییامعتسا هدهفلتخم تامدخ

 .رولوا

 كمدآ یاننا خم راتلالبق عی هدنرل تیفالاب كن هرج وسا
 هدرلنکسم ی _اکدلبا اشنا هدنرزوا رلق زاق هدنجما رلوک

 راوداو . ردشعلو یک آن لومعم ندجر

 ؛ یداكچوک ندرلنآ ییدمش لج یرلتآ كنهیلوا

 هکیدایرلنآ قاراقا نالوا دوجوم نالا هدایوروا

 . ردرلهنوع كوص كعدق عونوا رانو ًاتاذ
 الس یج درد نواو یجنچ وا نوا «تآ هم دقرص»

 قشم« نامزواو-یهلک ندابفاا ةدتنانو ناز
 یلابساموق نلیر و یاب ةاعر اوعي رلر وتساپ نداالتسا

 نوجا برح مه یرلتآ
 رلردیا لامعتسا نوجا ضرا تثا رح مه

 «هدنعقا ومنالوا ر شد هاکرا ق كرودو هقیقطا ین

 تقووا راروتساب ,یدربتک ین آ

 یشاب هک س رف عو ناد هلقمد هد زعامز

 یکنکسکو
 ی یوسا لق قباح كب هدرصم « ردهحرد هتروا

۰  2 | ۰ 
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 ۰ هعوزوا یهشج « نيلاق ین و

 »سل و ومره « بت هنعآ رف ما نیا رادمکح دق رصم



 میت رلاراح ۽ هدیره داب سنةنم <« سیل و وا هلقاره

 مالسل اهلع ناملس . ترضح | رلیدتا داخما و

 ه روس یییلاوصحم یرلکدردنش هدرلاراعو هدندهع

 جکكي هعیدق رصم ۰ رلیدالشاب کلا جارخا هتیرلف رط

 هدهطنق نایداو ریطابسا .تا نالوا شلدا لاخدا

 هدهنانو هصقرب کلا .

 ل1 كسوروه هدنسهزرابم نون هلا سود وه

 ییدلبا تنواعم. هدايزكب هنسیدنک ین او یتیدلوا

 تاب هادی ا .تشذدک تم کو مدق .ردیو

 ندنرللاسر كنوفونىك . ردیا لاغشا عقومرب مهم
 كمر دشت تا هدناتسناوع تقو رز هکر ول وانابتسم

 هنص وصخ كمل احالصا بوریدشلازوک یتسنج كرلت

 . یدیاریلیدیا مایهاو انتعا هدایزكم

 قورع نالوا لوبقمو یا. یدیا شتیک یرلیا
 ایپییسو یی ۰ سنونولپ 2 ایک ارت ء الات سرق
 هدرانو وا كوبب «هدرلهقاسم كوب ۰ یدبا یرلقیع
 تمررح ر هظم هدنسهحرد یرلیحاص رلتا نالوا .بلاع

 هلئاع بولی رو وک هلاهطنط تقوی رکدلوا ؛یدرولوآ

 هتمان فر كرات A یدیا ریلیدیا نفد هنربقع

 نارق ةنب راضمپ ندرلملا ::یدبا ریلیدبا .بصن هلسلاثع
 . یدیآ رلیدبا ځد تا قرهلوا

 زدشمالوا ثحم عوض وم

 كب تبسو رد نق

 ءهذرل زو مد
 نلیدبا هدهاشم هدنرلتروص تا نلیدا تحمو شقن

 . ردشلوا بااح ققد رظن هدایزكي هدهبیغ فاصوا

 قوچكي "ندنلاکشا كرلتآ د تب هدزعامز رل و
 را نانلو هدهعدق راقم .. ردبا فالتخا هدرلهطقن
 كنافالتخاو هبح رشت تالع نلیدا ارحا هدنرزوا

 ندرلقرع کسا ,. ردشلا تانا یفیدوا قیقح

 یسیضمبهدهیا شلوا لثا زووحم نوتب نوتب یسیخعب
 ندنرا رادمکح هرتلکنا , ردزتاحالاح , ەق راق ف اص و | ضعب
 «كاتب رل را دمکج زلکنا رکیدو كن زودروک راو

 قاطرب لب و كکو بو يلا ها هدنرلعاخ كنب رلسنرپ

 یرلتآ . زباکنا ناق صلاخ کیدمیش هکردشوفنم رلتآ

 2 هنخ.دلوا یعورف هنیرغوط ندییغوط دل رلن وا

 ویناپسا هلاقندیدالیم رصء ییینکیا نوا

 وق یرظنم «ندنای كچوک یشابروصم هدهدوسمرب
 کو تانالوارودم یسیرغاص :ناریدک ینسافق
 ثك ]طقف م هدهباشم ا .هرلآ و هدا ایسا

 و ماتم لسن یرلتا فرح نامزیسا هرزوا

 و تّیاور ١ رولدا نط بوسنم هقورع

 ۱ E ۶ قب اترا كنونل وات ی ر [ظن

 ۳۳۲ ووا الرا بوم یباوز
 ۳ قلوب ین هب رام یلبون ك ويب
 مان اقلطم ه هرا رادق هنت اه كرصءع ی د نوا

 ۳۳۳ ان هی "یا ریلی دیک لبا لفعل
 وب كب هرات 1 هد رفع یجب درد نوا

 ایراوس هدرصءو کن وج . یدنلژا لید رابر

 ۳ ندنزنو لس اب قردلوا ریا كب رلهرز ییدک
 اوتروا النا رل ەد و " لهزر هدقرط یه كتا
 و هرز ینمی نالوا زبحم هلو نوا كلوب . یدبا

 "1رقامز هلج زکلای <
 أ ٤ترا الا هدهار یاننا . یا روئوا

 ۲ لوق شعب غز هان ابو بی ةر
 و . یدیا ریلیدا لامعتسا یرلناوبح كتي و

 ۱۳۳ لیفت اوخ مرمت
 آراد کیدا ر اثاوح یرا رلتا شویهرز

 ور « یرازغآ TS ی ار

 کر رب ص وصخ هت رلیدنک, بولوا شیک

 و. لکیه هرلت 1م و رلبرع ) ,

 hir راو چوما و یربا و ( رلرید

 ا ہرا کارکن رات

 ۳۶ اور وک دنسەزا یرل رب وصت و لاثم

 ید هدهاشم هدنر واصتو

 ۳ لم دن دیا

 ..یدیا"ردک

 علت هدرفس یاتا فک

 یدا راو

Ew 

  یسهبواحم هنس زوتواو «هینید تابراحم هداپوروا



 هروکه تاور كح راب هب ران سر وک كنا

 لباب و روا دن ردا و تارف هلبا هلحد هد

 ینبدلوا دوج وم كت هدرلاروا هدنماکته یرلتمول ا

 یبسیلقا سم تا 2 ( دورع ) نالوا یجوآرب شام

 ندکش ها 2 ( مارمش ) « شسیفا رم هیدن وب

 ندراب رو ودق لاا | یغیدلو اغصوقوذ هدایزكي ,

 یر اس راتآ لز وا كبو قوچ تب هد راشاط هع وا هلق

 هللا ( رایاایدیم ) ا طقف . ردهدکلروک

 هنتاورو تاقیقحم ك( تودوره ) ی رلنآ مدقسرف

 بسک,"هدایز اهد هانکللزوک كن رایه د لک هدو
 تایلکعو ؛ لاثما كن هفاتخم ماوقا ا. | ردشغا تره
 بفاتمو ریطاتسا قوچكب مند رها, هدنخ راولو ۱

 نالوا یسههلا زکد شاو رطاتساا

 ت

 1 <٠ رانا

 ی۲ قرهروا هضرا سابا لد ؛د يوا ك( نوتبن )

 نامز یحو ( نوتې ) تالاب ًارخؤمو ییدلیا ادیب
 كن (ادینورق) یردب ل(شییوژ) ناهماا سرو یملا
 تاحسو قمروای راکوک هدتفاق شکلدو" ایر رظن وش

 رل"۲ یلاوه هدهعونم تبع هلا ایرد جاوماو ام

 کش تا هلا هنافاتشم یوزرآ رب نوجا كمر دشش ۲

 ها عاش وش .ردروکذم یراکدتنا بالقنا هننروصوو

 كن  هشرين هتسیا .قمدابقخ ,تفقحن«ندرلهناسفا

 كلدا مکح هنسلوا شلدبا لق ار ه اتسن اب وب

 لآ اشاح هدوک ههروکذم ریطاسا هن ۰ . .یلکمزال

 نوما قا یرازکد ( نودآزو ) نداقلخ _

 (هنن)نالوا لقع ها .شمهلبا .مادختدا یاوبجو

 (نوتخ ر شعم رکو ا ین امعتسا نکزد ه(نوفرم ) ۱

 یفمشوق ها را نو.( هنآ ( دازیرب داتساوا هن 5

 ا دش تزف با و ترد هنسها زا و شعءرکدا

 نلیدا بو هدناتسنا و لوا هنس ۷۷٩ نددالرم 1

 ا هدنسه رادا و قوس تك ی ران و وا ) علوا 14

ر دتا باج ا میلعت و نامدار هداعلاقوفو .تراهمر
 شم

 بس تولو جاور ك هدناتسنابو هدوو هو

 (تعح | سەن رلهدام ىلا ديم تآ ؛یسشوق تا ). ردشلوا ۳۹

 ۳ اس

 Es 6 ا هل وا « هدر رلشب راب «هدن رثن و وا بل وا

 تولیدی ا | جا یرل هقاسم ها ۳1 یوشوق تاک رد

 Ch ۹ كا و وا هوا هریک هب وشوق هدننا۲ یراوسكتا

 , ردنشلوا مقاو ( ۲ ۵ دال! لبق) هدنسجنح وا زوت وا 1

 یا کس كم ینف كلبحن نوجا هراحم هداتسنابو

 هدنسادناموق ( نواوس ) ردقشیه . ردنلا نادیم

 تاشزا یهراح یراوسر ( ۵4۹6 ۳

 (نوطا رام)هدهسردبافداصت هبهمل طمرظن یمهنادتنا

A( ۷۹£ م .ق) (۲هئالب ) و (  

 هنایدنخ تاعوقو ا وکر اراک ذت نایاش ہدرلەاراح

 هدننامز ( نوفون هک ) قحا
 .ردشلوا ملابک نوا یددع كن رکسع زا كناتسنابوت

 ن لا یوج اس سو ( اشک د
 تان سنح تا هدب ات سن ات ود ى محعو ندنفی دنا و

 رلولایدمو رلمجع,ردشلوا لقتسم بس هنلمکتو لدل

 نامز .رلیلدنه . یدلا للا یر ندنراروهظ نامز
 ی رکا د ا ا هخسانن هلاق ندم دق

 هن رلاکش تاناویح هلجاب هما اریص ( ونقو ) نالوا
 ولا م اشاحمم اشاح قارا تیاهنلا بورک

 لوح اه تار اضعالا ما هدنامز یلوصو

 1 ردروک ذم ییدتا

 م .ق) هدندزت رلدا دنهعدق هاه

 هدتماقم نابرقر لفر# كلا كن هدنرود نارق ځد

 ییاف رعت کت کرا شاخ دل دعا یکیدلیدا سادق

 یغیادلوا دوجوم رلربوصت < رل سر یکسا ك نوجا

 (۲۲۰۰۰ 2 ی2 هدنرود ا ( غناش ( 5

 هدنرلهسدقم بتک یغیدنلوا مادختسا كن نت فوق

 شبا یک نط اما ران ام مق 1 ودر وکم

 :*ددشعوط زانتعاو .زانشما مقوم رب هداعلاقوف

 تن کیا نوجا كأ عولط نشان وک ایوک 4 هکدل وش

 ر رکید هنو ردنا جور هناه» هلا هارآ یلوشوق

 انس نحآ ح اصیه ) هجک ) هز وک هه ربط اسا 4ک

 هتس بارا ینا غاب ندیا كلام یضرا یور هلیکو وک

 م ۰ قو

 ۲ ردشمالک هروهظ

 هثن و ۰



 1 2 ق) د

 و

 ریونت یضراو ءاضف هابسهلب ( زودنوک ) ۰ راشوق

 ه هقتع رابا , شعا رلیا تی یلیل ۲ ریق ندا

 یرنن دیکسا زا كليا نداتاالدهنتندوحوم ك1ا رظن

 ندنیدلوا شلروک هدرصم نالوا نوکسو ع ورزم

 كيارو هدهسردنا باجما قتلوا یساروا نطو 1

 ثح هدنامز یدک هرصم كفسو ترضح ندنآ

 نالساط هن انا وبح یک رصم (یرود رلروتسای) ینا

 تاناویح. هضزلوا .چیه یرلوا .اهد كن هدلخرب

 ک یغیدلوا e یتعیدفل و هدنساریص هبلها

 )۰-1۸ م . ق ) یکمدقم ندلالس ا

ETهاهو ا هدلا هزاما نوک ی  

 رام یساو رلما نها یمدقم ۳ نددالسم

 تالا مقاطرب هلطوطخ فلغورهیه هدنرزوا یرلش اط

 یرللککش کم قوجرب و یرلمسر تأیاوحو

 -امهل روک یرلمسر هودو تا هالا یتیدلوا دوجوم

 . نت

 CA ge eh E E r اب دو

 ثح ندنآ هدلاح ینیدنلو تا قوچ رب هدنراناب

 او وب هلها تاناوبح هدرصم كي ا رظن نما وا

 lag (۱۹ ۱۸ م ۰ ق

 رلسد ردشلوا

 دوج وم یرلت ۱ ها زا و كن هد رصم )\ 1 ۰,

 ) قن یادختسا

 هدتارو اعقاو . مقا و مگ رو

 غ « ق)

 . ق) هدننامز سیرتسوزس 1 ۳و یغیدلوا

 وا و شا افت تان یا رازی ۱۳۹۹ م

 قاطو لزوک تیاغ هدرلیسر هعوا هلاق ندرلنامز

 كني دق ناکس الاتنا .ردشلر ۶. لر شدوا

 ۲۹۳۲ 0 FE كت ۲ هنغیدلوا نزرپ

 نا توت

 ك (سولروس - سونکراو ) هی رقدلوا كلام

 (قریس) یسهاخمیلعت تا رب (۰
 رب هایت ك( سوتنووف ) و یلوا«شمریدتا اش

 کما طه E لند

 رایلت | و ,هنغیدناوب یراترایم ۱

 یسمالت ۲ ندموروجوا

1۹ 

 ى

 هلرلشیا تالق زکنای هدهراحم یا رللامور

 ییرکف كليراوس هدکل رکسع . یدرلردیا مادختسا
 2 ىلا , رد دب اع هرصق لوژ یهو فرش قمر دنایوا

 یراکنیا تبعو لی هداملا قو هت )ىل روطاریعاامور
 ۹*۳ الوغلاق ( روطاربءا ادوسو سوهو

 ۲9: بی ؟ ۰ ىدا هدایز

 ی

 i 1۳ CS هدارو هدنفشک ك انسا

 لکدریتک هب هعطقون كنبرل رح اهم ابو روا یرلت ۲ اقا

 <a ۱ ۳ ردشمهروآ ند 1

 تغارصتو تا اركوص نداسیع ترضح دالم

 ۱۳ ا عا رايا توجع لیضا . ينال
 ۱۳ ۱ و طتندقلاسر .ترصضخ ,تاخن تداعس .نامز

1 

 تاراج .كیرع نيدهاغ راسو كننارضح نن رك

 ت رش ی رلیدنکهلتل اسب و تعاجش هدنرلهمولعم تاده مو
 هدراقاصتو تا یرلقدلوا بک ار ولاثم یرلقدنازق

 و راشع | زق ی رهن تلاصا بسانتم هم رللعف یدنک
 چ ۲ هظفاحم ردق هیدمش لسن رانا وبح وا

 نا بع هدنرزوآ ضرا حکم هحتفارظو تفاطل -

 ۱ ود .العفو بسانتمو لزوک هجدوجو یک ی رلناوبح

 :E ردبیغوط كب یساعدا روب ناوبح یلتناتمو

 هفلتحم تای كضرا ءرک ای زلت ٢ ناس

 لنو هکردراو رلت نایاشای قرهلوا یدحو هدناباس

 یسهدندع تا ملی یر نائم موللا اع

 1 . ردراو

 RE ES نی آ ناس هبراغن وچ .

e.اه د ..: رد زق رف قوجند اتکح هحسانت طقف  

 ر زادبا؛تیاسم هرلت ۲ نتید یللدیم قمی یهود هدایز

 4 تاناتکع"یرلقالوق ل وت یناغقا “رن
 هد |رغیآ لها ۲ هدنککر ا نو و =< كح وک اهد

 را او یاتکچ ٤ ءلتوق فا رطا «نملاق < یک ین داوآ
 1 ey اس و

هجن اق اهد ندنفآ رطا
 و, « هصق اهد ىس , 

 ۵ اق نوزوا .یلفسا مق + هجنوزو ام قورت



 دنا ۰ اچ کنیم هبا هرطرب لب
 . ردكحوس ندا ۱

 « هدیاتکح هکوبااح . رددوجوم یرلهناتسک هدهلذ

 رلهاتسک هدهیمادق فارطا هدرادرز « هدر

 رودم یک ینبدآوا هدن ۱۰ یرلزفاح . رددوا

 hI ردلکد قیصاب یک کهدرایاتکچ بول

 هکردزمحم هللا رالق نوزوا یرلهسق تلآ ك رلقاجم ۱

 یا
 فاصوا كناوبحو هدینر كنب ون ردولو هدهدراژآ

 ردندنسم ز#

 تفارطاو, ةیما دیبا فا رطا

 سنح یداع . رثیا ردق هنسهورذ كرفاح ران و

 ییاخنس یقارتمضاس قولوص یلرص :
 ليم هیراص قیجا هدنن و هدشاب بولوا هدکنز

 لبا ییاجنس یراناپ . ردضابب ینراق یلارظا ۰ ردپ
 . رايا هارا نول رب جزم و كرتشم هدنسهزآ شاپ
 . ردضاس فللذک نسره « یرللبف تل كغ راقالوف

 . ردهاس یرلجوا كن رالبق هلب و رسا یسهل
 نوزوا یهدنمسق تل 1 كن رلقاجم « یو كغوریون

 ردجومتمو نوزوا رعش .ردهایس یرفاح « ی رالی

 ندیازیب ینسهلجكنبرهعون یاتکچ .نیشیق ص وصخ
 یلکنر و وق هدنرزوا یترص هرزوا قلوا ندفاصوا

 هدنخ را ۱۸۸۱ یو و كتاب : رد قوی رلیکزج

 فک ی رکو یاسا نیک یسلاوزرب حایس ۱

 ههدنرریقزو زس صا وا7 كا كن ه راغن وچ تا و , ردشملوا

 هقشاب «راشایهدیضارا یکه دنن یلابجناش ناستویاتل

 «غاترک هناویحو رازغریق.ردشمهلوروک هدریرب چیه

 +4 یرلتا فاطم و ۸ رلردآ ریبعت هققاب رللوفت وم

 هدننا ] قسایر كارغا ر رابتخا و بک ندنآ وبح ۱ِه

 . رلراشاپ هللا رلیروس كچوک كچوک
 ا كرلن و هکن وج . رل ریل هديا لس تل لوقا

 وق .رلردزرتم تیاغ . ردطیق كب وص هدرلرب نالوا

 یعنتم هدایز كب یرلهعماسو هماش ٌةوق « اا

 r كب یدورو كدابص ءندنغبدلوا فشکشمو

 . ردلکشم كب قمراو هنیراناپ هلتهجوب .راردیا سج

 ي۷0 بس

 كب هدیبییط خیرات تشک كنا ینا هروجام
 ( تعجامهب هدامو ) نارا ۹9 و

 ندنلا مدا و ندک دل ؟راربتک هتلهاو ۰ ند

 ۰ ردهدامر ۰

 تعحر هتشحو لاح رارکت هلدوع هناباس قرهلتدوق
 1 رظن هنغید ال وأ کارتشاو

 نظ یغیدلوا ضرقن« مدقا نامز قوج تای ها

 كب قلوا یا نا. هروجام « وا لصا نلیدبا
 نایاشای هدیمبار رود هداپوروا هداکلب ۰ ردلمتم

 همیار < مه هلا ت ندا

 یرل هل احتسم e هدننهح سه كيابو روا هد ره امزو

 هده ر وجمام هدنسهعطق E 6 CS EE نانل و

 كلن ومعبط ضمب اتاذ .ردندنعو یرلتآ نا نایاشاب

 سوک | هلتبسن هنفشاک « قرهلوا هنفالخ یرکف

 فاصوا كنت ناب هروجام نایرو یا کسااوژر

 .ددلکد لاکشاو فاصوا كباتکچ .ردیک یاکشاو

 یسکیآ سوللاباق سوک | «کسلاوژرب سوگ ا هیلع ءان

 ین وا: رفدل باچا قلوط بو جنم دعوا و
 . رددسب ندقلوا یاتکح ناویحو یک یفیدنل وا

 ۳ رول ات ریا تی دا e انس

 شفلو یسلصا دح ك1

 طز هنسنح سوک أ هلی ها «سوب وی سوک ]»

 هدرلهدام ۳ ندنرل هعو كلو هليا یاتکح نلیدیا

 هروک «نالوق «رومخت «یاتنکچ ) ردتاج هلب دبا .تح
 . اتیا هنن رلهدام تیک ن

 سه كنابند .هکردراو هدیقاطرب كنم رلتآ ناس

 رانو او هد نفرط

 تلا ندا( تدوع هتشحو لاح ارکوص ندقدلوا لما

 ندنرلتآ ناس فنصو .ردلکد یلآ ناس لصا .رد

 ضعب هکریلب رویا ناپ راب هرلنایاشای هدنرلریقزوب ایسآ
 یاس لصا ر هلۆااققح فالخ یرلت!و رلفا وب

 ۱ رردبا دع یشار هل ان ۲ یثحو ه روجام نالوا تآ

 یاب ها رک هرات ا نو رام يک هنو یټ رژ هداق رفا

 .ریلی رب و

 . ریتیلمق همس نو ام و « رون

 ؛عناشسوم هدەرلا نورام نانل و هداق سا
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 ددعتم تای هد بار زود هداشما . را رب د نوراهس

 كن همطقو قرهلواضرقنم ًاریخا نکیادوجوم یرلعوت
 قو تا هداشمآ هدننامز شک ندنفرط رالابوروا

 مساویرلتآ لویناپسا .نلیدیا لش نداپوروا .. یدیا

 تدوع هنلاح یثحو كرهدا قسبرس داعا هدرلقالتوا

 « ردشلوا لصاح هل ر وص ود ی رلن ورام اش صا. رلي دتا

 زراو مکا )کاوو رک را یاب ةدايلارتسوا ,
 دیص ېرانو نوا كمه | تتراقم هلما رلقارصق ییما
 « هارک, « نابرات نوجا تالصفت ) رلردا فالتاو

 . ( تعجاص هتیرلهدام نو ای ِ و

 2 كن هلها تاباوخ تا .یارز داضتقا ..- و

 هکر دنوجمآ كنو . زدیمالعا كا "دل راکرح ون . ددیمهم

 ردا ىع زفرب لتیمها كاكنيعارز داصتقا كمردشتش تا

 قحهشاط كوئ : ریلتت هم دهزوکد نصقم کیا هدافاع هرواتا

 . كةر دشت تا صوصخ :هفملشوق ,«كامر ده تن تا

 هم اتسقا رکید هدهجرد یتنکیا ها زاب تنل کیاو

 ا غی راټرآ دوق یوا ۲ دك رب دما قی یف

 موتشوق < یرلتآ لو < یر۴ تحاابشن « یرلتآ

ETتازو الاى زالت سنا زلبد « هبا را  

 هرت اشو رل شک وطا «رلثا نالوا صوصخم هنزل هاںاخ

 هج ردو . كرلتمدخا كحمل دا راظتنا ندزلنآ کد

 «ةتسح ةا كفلۇم ما الهژو ا رظن هتنوافتو فالتخا
 كنهدعاق ییدلیا مطو ةدنقح سرف بسانت نسحو

 كن ا رب کت وچ .ردنا ققحت یک زسکح هلب زابتعا :تیلک
 زنا زآ هاه داق هتمدخ ینیداوا یص وصخم «یداز وک

IEEزذا باما قمارآ كللز ؟عونیاقرب  . 

 هشیاو تا نالوا صوصخ هکمکع- راها زآ غا الغم

 یاری وشوق ايو كني هدلاح TF لزا وک ا نظن
7 

E 5 ۳۳۹هجفح کاو : 

 . زراو هاظ 8 يالت

E aا  

 زا .رکوب شو. ۰ هدنرزوا یرغاص نیلاق تیاغ | ۰
 .یورج حسن تڪ ۰

 ۱۳۲ یعاغآ فا رطا «ردیلوا لشیشالنبلاق هلبا
 رصاقم < شلرتا:ییا یطابر لوا لتوقو وروق

 ا ا ضعم«لیوط ینعا + درد غلوب نیلق
 قرهلوا هدنلکش ماهاوءلمکم هدقنع .ةدعاق

  كقنع  ..ردلملو طحتم؛ زارب هدنفرط كوا

 یق «قیقو زا من < قوچهن .بولوا " رها یمایلع

 او ینالفس فاح كقنعو یو روتسم هلا
 اخ هبانق یسایلع تبیان كقنع لساماو ۰ ردللوا

 ا ۶ دلت آبلاتسنآ )بک هلمازناوب /یحنمو
 "هلی لایق هعاو و زا ء طو رم ندکسکوت

 ر برع .ردللوا لام.یرازوموا . رد ملو
 ال تناناویغ" تلج ال" زكا“ سنج -صلاخو

 ۱ . ردندن رلالعا

 ج » نوزوآ اهدږو -- . زلف موشوق

 ۳ اد فا را هدر للوا قطر قاعد
 شد اهدینکو ک ؛لتالطع اهدیو «یللوا لجو

 و زلوا كوشود اهدا ىر دلا « لتا اهد .یسیرغاص
 رب هاقفلوا هظفاحم یسهتسح «لاکشا كاناوبح لصالاو
 ۳ قلوا هدایز .اهد یسهرج 2 ٠“ لق

 ندا قیرض ندننآ كني سنج لزو
 1 اس ها . زدندهص وصخ ا

 ر .Eos یو .۔یرلآ .موشوق فیفخ

 ۱ ۱ س یشیورو كرلناوخ یجهاراب هتمدخو

 اوز یفالضع «نیلاق ییاظع+یوق یسهینب «عیرسو
 ۰ ردقاک هسلوا .هرتم ۱.۰۰ ینو . ردللوا

 هال وق :هشیاوم مس یرلتآ موشوق_یغآ
 و اود اما رک
 هلا تماسح نکلاب 4 e هنفاصواو

 دن باح ا قلوا. هدایزاهد - FY و كنف رط نیه <:

 اض .ردلما لوا نود ندوزتم ۱۷و 1ور دل فو

 < م ردیللوا شینکو زرابتم هدایز



 لاکتشاو"تفاصوا«هدلزلنوب تنش ت ییا و شوق
 هل اکشا و یی وا 2 كتي و لابو

 یبشوتآ ) .ردیرلآ برع . هبا یر ناک

 یو تمدح

 ۱, ۵. دتتسا یار و

 ۱: ۵ 2 و یسیراوس برح فص

 ۱۰4 ۶ « « طاش

 ۱۲ « همرادناژ 4 ۱

 ۱۱ ۵48 ری RIL (زایکمودوت«كنی)یجوط |

 ۱۱ و یر تا موشوق ریغآ |

 ۱۳۳ Sh یرلرکرات هبارا هرز

 لا ندا قلعت ها ندنرظن ٌهطق یعازز دایصتقا

 ؟ ردیمتا كرع للهدن اف كا هدهبعارزلامعا ها

 رظن یرلتوق رانا ویحو . زدیم ؟ ردیزوکو

 یرلتآ موشوق هکرلیروک هسرولوا ج هللا ه هسیاقم
 زا قرفكت ندنتل كناوبح سرفتقاط هدنقرغ

 ولک 5 یوا رلثآ هن روآ یلقثوم » ناسي رق 3

 ر دق مار ولیک 6 ۰ .«:تاوغدهز » و « مرغ

 «هظح رب زنکلای تقاطوت هکدد یمدب طقف .ردشمهل /

 ی وق كار نهلشیا ًابدایمو ۰ ردنا ماود نا

 ی موشوقر هدنوق هنروا . .:ردلکد فا هری 7

 قازا قم هبتلقش دکھ خد ینا وک ةرح نعي هدشنکحرب

 یششرب هدقلیغآ مارغوللک 4۰۰ ایو ۴۹۰ قرهلوا

 هدن | رب تقاطو طقف , ردقو هتشیا ققاط « و کچ ۱

 ۱ ردص وص هشیکحرب ۰ ردهروک, هنفیدنل وا فرا

 یداع یشبا كلناوكر كتاوح هدنلاح یاود كل رخ هل

 اوت
 ناویحرب عب «یلیدیا رب ذقت ما لغز لیک »اب 8
 مادختعسا هدنما موشوق ردق هماشقا ندحاب

 مارغ ولیک ۱۰۰ هلبا ۵۰ تاق ییدکچ هسریلید

 هزع ول كسشیا « ەنى وق كنآونح  هشورو
/ 
۱ 

0 ۰ 

 ی

 1 ) تعح اص ةد هدام

 یتتلق یو هر وک هتمادخ یغیدلؤا صوص کت ۲

 لودح رب هدر ر یتا یی اظح الم ضعل زگک دو

 ۰ رد جام

 ۱ ۽ اظ نا نطق

 ۱ | "7 ماوضنولنک ٤ ٠
۰۷۰ » ۳ 

 | ف و كنت | هم رادناژ « 0ء

 ردلمالوآ نودند۱ i | من

 « ٥

۷۰ » 

۰ ۳ » ۱ 

 قواو تفالتخاو هکردبا فل اختو توافت هدننب

 .زدمبات هزع ول تشیا « هن وق كنا ونح یک کی دید

 هت راح ن لیسا هرادا هالنتح هفلتخحم طنا زش وا رخ هدیایو

 اب ردق همارغولک ۱۰۰ ققاط كنتا تفبج ب

 یشیوزو كناوبح هدلاحو طقف . رولس هلوا

 لپ وا اب و ..هدنزژوا ون: اعفاط مازغوانکم
 تفتجارب البلا لز ؛ردقهنفصن كنفی ورو كن ادن نکج

 یال ات اهدزارب .هسیا یتقاط .كنن زوکوا
 یراتقاط كز هک و هل تا هدنرلسشبا تفتح نیمادود

 دز هد a كلا ونخ ییاو قرف یهدننب

 .: رولدا! حاضیا هللا فالتخا
 . زغآرتکء نتقلط كنا وخ فام اقم چنا | ی نی

۵ 
04^ “¢ 

 یواستم اد راو کوا

 ۰ ردهدابز قوح لو رص 6 نم روط تولپ رو

 یی دغشل هدانز تقاط

 میرس نوشت ۲ سکملاب هسا.تا . ر دالرغآ یقشیورو

allتک هدنسش راق هءاد تمواقمر طة  

۳ 
 ہہم
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 4راەلغ تک للخ هتاموزیص

 ترک دوخت

 ٠٠ رم ةاط تااپ 6 رار وب رالابخ ردا

 هلع ءاتن رل اق رن الخرم س اد « رول وا زه رو شنا

 ی تعارز نالوا تولطم تعرس «نالوا لس



 ی نا و

 کدو و ردالعا كيتا هو احا

 كز وکو ا هدرلشيا نیتحو رمغ۲ ندا باجما تمواقم

 كټ هقشاب ندو . ردلراک هدایز اهد یتمدخ

 کن... ردلفرصم اهد نایک كرو وا هدیسب

 نالوا هقشاب ندکمروس تفیج هدتعارز روما رار

 . ردقئافو مهمه یتمدخ دا لا هدنامدخ و لامعا

 انشنهم -- . یسهناعم قیرط كن هیسرف هر ست

 هناعم یدک امر نالوا هکرم تل ازسناج « ناس

 كيلسهدیا اغا هلقح ییهفیلظووت « تقو یراکحهدیا

 تل 1 هعزاب چ وا فلتخم ییعاف یهدهنک ام وا نوجا

 هدهنک امو الوا : هک هل وش .رلردا رابتعاو قیرفت

 توقدلوم انا «یسکرحم تالآ كهنک ام ندنجر

 یمظان ےسق نالوا مداخ هئوق میزو الا ۰ یمسق

 وموقولرب . رلرریک ندصحفتو قید رظن هللا اریص
 ی یاب « یرلکشد « یرلکلرکت الوا هدف

 « یرلصاقر + یرلزکر لا نع
 كفيت وموقول رلن وب «راردبا هنیاعم یرلرب دنلیسونوتسیپ
 ۰ ردىن همزن اقم, نعي یمهینیم

 8 راخ ه ینتسه رفصا

 «هناغزقققدن رظن اما

 هنغاجوا « هنسهرادا زاهح كنو « هئوق 3م دوخاب

 كراخ حد ها هحرد لصالاو ۰ رلیدبا هجون

 هن اعم رله دن رح کر هر دنلسنددل وم یو ندیاغ زق

 نلیذیا هرادا و ارجا هلترونص و هتشیا ووا
  زالربحاق ندتقد رظن هطقرب چیه هدصحف و شیتف

 . رولوا شلریو مکحرب یرغوط هدنقح هنک ام

 هدنسهنناعم هدكنوت ؟یلکد هنک امر لناج هدتآ

 ."رولوا یلاوصا رب العا ندا قامت ییزطوا هم
 ۰ ماظع ) هدفا رطا هکرحتم تالآ هد ۲ هقفلاق

 هدهدوک دلوم « ( یراتوا كرلنو و تالضع « طاب

 وق «ییضهو سفت زاهج « یهدفت زاهچ هک )

 مداخهننیقن و ميزو كناق نالوا یغاوس كيهبناويح

 هدهیصع*هلج مظاب لصاماو . (ردیواح ییبانآنالوا

 كملس هدیا نیم اب هلوپسلاب یدصقم هتشيآ م رد مّ

 صاوخ و فاصوا و ًاقلطم در ع و سه هروک

 و هدیلا نالوا ترابع ندهنک ام رب یلناج نوجا

 هو .ردا اضتقا كلا هتاعم هرزوا بیترتو ماظن
 هدهتیاصم 4 هحش هدر دق دعوا ت تیاعد هیتر و

 EN الثم .زامهلوا بئاص مکح كحهل رو

 ینسهدووک ضرفلا هدا لوا كتا كرهلدا عاتا

 ءد هشيا هل روص كمريک ندهساععو ققد رظن

 كح هل دا هدهاشم هدنمق و كسرف دوجو هسریلپدیا

 هتسروریادسح كناسنا هعید بسا «هفطل طوطخ
 تن اتمو تمالس لوا ندنشیه هدرلت۲ كرهلک قفاوم

 یمیدسح « نهذ هدنسهنن اعم كفا رطا نالوا مزتلم

 هده اعم صا هکردیا مکحو تکرح قرەلوا دبقم هلا

 هم اعمقرهلوا نوتفم هلوا عابطنا .ردلکد ریبدنرب یا

 هاسم رظن رلبیع هرلروصق كح هل دبا فداصت هدهناب

 هکر دنوجما كنو . رولوا یمیبط كلوروک هلبا

 یرظن « هتناب كناوح تقو کج هلبدیا هتیاعم تآرب
 هخقاب ندر . رد لهراو كرهدا بصن یرغوط هر

 هامقح هکرد للا رظن هبجوت هیراقو هرکوص یلمالشاب
 < ینیدلساب اک هسقو . نیسلس هلوا لباق هنناعم

 یغیدناق هصو هدرلرتآ ضعب نالوا قلعتم هسرف نف

 قمالشاب ندنشاب الوا هدنسهناعم كت ۲ هللا هجو

 ۱ . ردریدن و قیرطرب یاطخ

 هسیارولواه تمدخ یغیدلوا صوصخم < تا سه

 هدنهجهن یسهییسکو هبرطف تیلباق كناوبح « نوسلوا
 هیموم فاصوا قاطرب « نوسنلو هسرول و یا

 ؛ ینآ كنيب « ردا باجما قلوا زااح ییهفلطمو
 هنتلباقوتمدخ لصاملاو ی[ موشوق « ینآ شیداب

 صوصخ كت هکردرلتنص هلبوا رنو + ردفلو
 فاموا و ردلکد عبا هنتلباق « هتمدخ یغیدلوا

 ندا قلعت هنمادختسا تساق تكت 1 هق.دافلوب هساسا

  ژاماراب هشيارب هنن هسلوا لوذب« ردق یصئاصخ

 الا فاصوا نالوا قلعتم هنسهن كن

۱ 
 د
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 كناصواندآ قلعت هتسهندب تالکشت « هنسهش تك ح

 نسحا ارارفاح و كر لج قال ى
 لروصقولبیع یرلسقو كفا رطاو معاوق .ردیلکشت

 هثاشرب هدیسهرتاس ماقا كشرف بنهم هدلاح یعیدلوا | ۲

 كني رف فرط کیدنه فان رط ) فا. زا
 رداد باغ و تربت ابا هو

Êیه یک دوا دانتسا تا !یرلهح زاب ضعب كءاوقا  

 ردقوحی ب هشصع تاهلح نوجا كنو .ردس تل

 هصاخ هسرولوا كحهلدبا قبضت هدایز ر و 3 ۱,

 هدولبا سايق هزمدنک زب . راردیا میاض ی ا

 هردنوق زیکیدییک هزمنایا . زریلیهلآ رکفرب هدیابوب "
 یزیاآ هسرونلاو قبص و زاط : زالوا قفاوم

 دز ار يا: ا
 ردق ها یهریاس ماسقا كءاوقو فا رطا : ردو

 ؛دسافیمهین كرالجر نوسلوا هسرولوامظتنمو لمکم

 هساکد ماسو نا یعیبط كنرق ندنا لیکشت یا

 یغیدالوا لها هشيا رب چیه كت بیع و زکلاپ
 یو تار هتک ام هر ای

 هکرد لوس و مهم ردق وا روصق و .ردیدانتسا هطق

 هلع ءان . رد لهاغلوا لت لا هاسم طن الصا

 ندنسهطق ینیدصاب هرب « ندن رفاح هتسهنم اعم« کت

 یتغاا و « ه دعص و ىغا دصاب هرب نآ وبح یرفاح «یغالشاب

 ه اققدم تب را زک ا و هس قرهر دلاق ندر

 ی وعو ر وصق هح هش ك وضعوت ۰ ردمزلا كلا هنن اعم

 2 دة نخوا 2 رص ¢ دو ا رفاح

 مسق ین وعل هنمسق و كلحر ندنس هنن اعم ك رفا و

 هنباعم و قیقدت فارطا *یحاوت نالوا رواج هتسامتم ۱
 یحاوت نالوا نیش كا هرفاح . ردیا باجما كمەلا ) )

 لعشو هی هد رلن و ۰ ردقو وط ۰ « قلیغافو لا

 بل قیقحوهب رج یاتمو توق هلا یرابتعا | 1

 وضص هرق + لیلا « قویوط « قلیقاقو ) . ردیآ | ۱
 هن اعم هلتر وص نیغ هدكب | هدعب . (تعجاصهنن رهام

 سس ۷ تب

 2 رشت ۰ (تعحا سم هتسهدام تكرعا ( ردمزال قفلوا

 ؟ ود ندر قو نالوا دن اع هنغایآ تی ۲ هدیرطس

 یر یرتآ " نهیفلخ فارطا هللا هیمادق فا رطا
 ناک بقاعتم £

 هدهجرد رب هدهفلخ فا رطاو هنمادق فارطا لصافم

 -ر “ردنا اتضتقا قل هب هن اعم رظن

 هدف رط كوا E هو لک کا اس

 گو ها -هدخ كاضافم شید د ) هک رو نانو

 لی و < کو مهم ردق قمدخ ( كعا ) كلصفم

 رظن هدنسهنناعم كفارطا هدهحرد یجنکیا نوجا

 كدضع هام مه رد للا هلاحا هن هکر هصاخاب ققد

 < زد ) راک مزال قماقلو هنا د قال هدهدنسهن اعم

 ۱ . ( تاس هنرلهدام كرع |

 ڭغا هل | كنع | هدنتسوا كالصفم کیا هدفا رطا

 قوه ارا کیلو ها .ندتفد واد قا
 و اعقاو . ردا قلع هههصوصخ فاصوا هدانز

 نیتمو یوق هدهحرد ینیدلوا نکع یالضع "كن هبحات

 لس هلن اف رم ناتو. زفف ولو هف اف اکیا

 . ردشانتم هلا یرلرعق كنالضع و تقاط یرلکح

 . رارولوا یوق ردق وا هسا نلاف رده هیلع ءا

 ضمب قرالوا ندنسهضوصخ فاصوا كن ۲ طق

 ارطق كنالضع ون هدناناویح نالوا صوصخ هرلخرا

 یک كوت هدنرفبو یظع" الوط هداز ندننظف

 . رد تولطم

 . رد مبان هنمادختسا تلباق «هتمدخ یفب دل وا ض وص

 هنفب دل وا بولطم توقایو تکرح تغرس هذن ۲ ةدلاح وش

 رابتعاو ذخآ تفص یيا هدهروک ذم تالضع هروک-

 كسرف فارظا هکردیمدن ۰ ردا با2۲ كعلبا

 یمههبد تفص كلا هدیاب و هلع ءان

 یؤوزا قلوا ماسو نیم هحلکشت و هښ یسالفس لصافم

 1 كسرد یه ناو انلع ل اص ام نا ییدتا شک

 موزا هديا 3 هد رالصفم نبد هملاقو رب دلا «زومواو

 .(تعحاص هنسهدام هنایس) ریلی دی | ےلس هتلا تلكم

 ماتخ یس هنم اعم تك« اسقا زمکیدتسا ۳ دز ردق هنآ روت



 یخ 00و

 ققحم یعءهالسو تناتم هحهشن كرلمسق و < ندتدلوب

 ماظع ندا لیکشت ینتلکسا كفارطا ارکوص ندقدل وا

 «كعاضوا و .ریلیدا قبقدت یعاضوا الهونام كەل وط

 . ردراو رک هدایز كب هنسهملشیا كل هکر حم ةن

 هت _نسح كعاضوا و تکرح عاستاو ماظتنا

 4 رلالهوسامیظع کهدسرففارطا .ردقلعمو فوقوم

 طخ رر كرمدبا عامجا هدهلصفم طاق رک

amردنا کتب  . 

 ندرلنو .ردلئام هتهج س وکعم هنر ر هرزوا تموم

 لاصتا هدننطعم ےقتسم دحاو طخ چاق رب زکلاب

 هللا قاس « همادق فارطا زکلای هدرلنو هکردا

 زکیدا هده مادق فارطا . ردیرا الهوسام كکعا

  رلالهوسام لمکت هدهفخ فارطا « رلالموسام

 یعضو كرلالهوسام و هکنوج

 ردلئام قرهلوا هام ندلوص ايو هلوص ندغاص

 هکر دیدی كم یدمیش .ردمظتنم هدیررلاصفم كرلن و و

 داتعا نوتس ررب متاوق تقو یفیدروط هدقایآ تآ

 هک ی هروط هدنروص وا نوجما كمل هديا لیکشت

 ەچ کمپ مط اخ کلا نکا كرجل هوس

 یغیدلوا « هدلاح ینیدع ابق بولبچا هبلصفم یایاوز

 سه قرهلوا یرظن راهوازو . ردلعلو هدنر یک

 هلرعط اق كمقتسم طخ ییا هدنسهب زک هطقن تااصنم

 الءوننام هدیربیه كنيقتسمطخ ییاوت .ییلیدبا راعشا

 هنب رب رب ین رلهطقن لصفم كابوط مظعره ندا اک

 )ExterseUrs)ofتاlضعe هلصف*یایا وز, ردنا لصو

 یعردلوا مطقنم رثأتو لو .رد اق هلبریث اتو لعف كن

 هرب رب قت زا ناوبح دوجو و رنابق ره واز لاحرد

 ناوح . ردا طوقس هر ندنفج همهلوآ دمتعم

 یرایتخالعف عاطقنا نامز ینیدناب هلل اطایتحا قوچزآ
 بولوا یا لعفعاعقا هسیا هدنلاح جاف ءرولوا مقا و

 یالوقك .ردا باجما یتطوقس هرب لاحرد كناوبح

 هد اتفنا ةح رد یداع یهلصفم یاباوژ هکریلشالک 1

 یادش كنلضع لعف ندا اضتقا نوجا قمردا و

 . ردمدات هحاتفا هحردو
: ۰ 8 

 ۲ کیدلیا ارجا ےل تلقت
 ۱ (نرزوا تالضعو هلصفمط وقس طاغضناو قبضت

  «هسیاهدایز ردقه یحاتفنا كنهواز . ردا ماقنا

  سکعلابو .ردهدایز رقوا یسهصح كنهبلصف« طوقس

 ٠ ك زلج وا نالوا یبتنم هرلصفم تماظع کهدفا رطا
 روروط ناوح كك .یمواقملعف كلصافم هلع ءانب و

 ا کیت دردم لوک تکی
 ۱ :دهاشمهکر دن وا كنون .ردیآ دياز هدنتبسن یجاتشا

 ا ا وا زج كب تامار ظن هماوع
 هنسرلقل هتسخ لصفم «هضراوع ضعب رلت انلیدادع ماق

 ۱ ماظع بم «هظحالموب هبا ۰ ریلیدیا نظ ضورعم
 .ردقوا تا هسرولوا هدایز ردقهن لم كنم رلالهومنام

 3 ینیدلواتباث هما هماع ةدهادم طقف .ریلیدنادع لوبقم

 تیا زواحم یهجرد ۵ ole لیتو هرزوا

 ۲ . ردردان كى هدینیدلوا عاب هب هح ردو كليم

 هکنوح . ردلماک عضو رب یلوا ما ماب ه هحردون كلی

 تن نالوالئام هتربرب هدتهج فلتخم هدلاحو

 5: هعاو ا نعي « هوازر كلهحرد ۰

 ١ توقو تنزاوم هسیا كعضور هلو . ردا

 حاضا" هل وهسل اب یغیدلوا ا نرق هت رهن ندب رظن

 ندن رظن هطق ت تنزاوم « عضوو هققلا ف .ریلسب دلت دیا

 واتر هادتنپ تالضم قلاش حوطس یتاطاثضنا
 اط هدندنرظن ةطق توق

 ع ءان ۰ رلبا نیمأت ینسهدافتسا مظعادح كل هیلضع

 زحاتفناو فاشکن ,هحرد كل هلصفمیایا وز یهدفا رطا

 ندنرلالهوسام ماظع «كمع | ردقت هلشال یتفلقحا ینعی

 اظن هنفیدلوا لئام ندرب یسکیا ابو یر زکلاب

 هایز كا هه وازرپ كلەجرد ۱۳۰ ايو ه هعاق هیواز

 ٩ وبا اجا "كم سخت ی رالی نالوا برق
 هل وط ماظع نروک یتتمدخ الهوبنام هلرکید ریبعت
 ؟یدو < قمار لس كلهحرد 4 هدرلنالوا لئام

 رهلوا هدنتماقتسا ےةتسم طخ لیمالب كعاوق ماظع

 شوش | تم خب هند



 ۳ ردیا باجا تم دل | هنن رلذ و نها لاا

 EE تاسانم ام رشت هدننی یاظع ال

 هحهن كسرففا را یدوجو كنایسانمو درد |

 . رولواتمالعو طرش هنلکشت ءوس یدعو « هنتبلم کر

 ماظع ندا تماقنسا یرغوط هتهجرب هدلاح ىر

 هدعب را فارطا طرشو هکر ونون یزاوم هرو

 كفا رطا ماظع .ردیاباجما یتماشم تا هباصفم یاباوز 7

 كعاوق هد مب رالاتاوذ قهیاشم كناياوز « یازاوم

 ی هش لاک ردندهنهم دعا وق نالوا ساسا هلک

 . (تعحاص هنسهدام تیدیمع ) رولوا سابقم رد ۱

 سورشمهجو تانسهلج هکر ج تالا نم كن نهم

 تبدوععو «ندقدنا وا لا یس ەن اوم ا دنس ەرا

 هدهللارلاشيورو فلتخم هلا هجو کیدلدنا لیصفت هدنشم | ۱

CC 2هنس هنس اعم كمس ة:نالواتوتدلوم | رکو صندقدنلق درس  

 عون یجنکیاو ۰ ریلی دا كاردا ناه رم هل | رادتبا

 السا هت نوجا ك را كل نیم 1
 < مضهز ج نوجا كلوب . ردمزال كملبا تکرح

 هلبا اریص كنالآیک نارود زاهج هللا <

 قوحشیا «-ارولوا تاج ەلد

 : هبالس هاب ندشاب ه هنناعم ال م <

 نق زا

aرا مازلا قهح یس هنسآ  

 ریاے ہل دیا لما ۱ ۱

 ندعهاننقا مضهزاهح ۰ قرەجا ین غا كاوح الوا

 نو وخ :e یهدغآ ) كغضم تا نالوا 3

 هکردمولعم . ریلیدبا شیتفت یتیلکم ( زاهج نالوا

 و . ردرادم دوس كى همضه یاحنسح كفضم زاهج

 در لبیک ندهناهمرظن .یغد هطاق نانسا هداریس
 بس و تل ( رد زملوا نم و ر دق هد نس كاروي

 هنس رلثحم سرفنس « نا E OC تانا ويح لع

 هک یمامریآ نداعمآ _ طز هد و هطق وش 0 ) تعجا رم

 . ردهروک هتل داف هدلاوحا رثک ۱ « یمیق كنار

 هاشال تا نانلوت هدلاحر قو: وایو كک | يرانا

 یرادقم كتا یحهدیا لصاح ندنکح هیمهدیا یدف

 (زو) ناتص ارکوص ندزغ 1 . زردی یلدت بل

 از در

 هداربص و . ( تعحاص هب هلک و ) راک یسهناعم

 «كللاهنناعم ین رلزوک كناوبح هلا هدافتسا ندتصررف
 وق هدناوبح ینمی ینیدلوا یراع ندویعو ضراوع

 «یغیدعلو هطقن هددبنرق ةتبط « ینتیلکم كتهرصاب

 هبدعژحرد تكیاض +تشدلوا كرم تن رس نوک
 اضتقا كملا قیقح یتکیدلیا طاسباو ضابقا هروک

 ُه ۳ دن تام 2 زاغو ارکوص ندنو .

 ولو هبودغ تادادسنا ۰ ینیدلوا نع هدو
 بولوا متاو فا رح قوچزآ هدهیکف عالضا «ینیدعلوب

 هروک هنسهجرد كفارحا و .ریلیدبا قیقحت یتیدلوا
 یا رج هلتل وه كاس فن ندنکح هدن | نمعت یعاستا كن هرحنح

 كني هتن اعموت هیلع ءاشب . رد عبات هفارحا ةجردوا عبطلاب

 ر دا

 شینک زاغوب
 «رولوا ماو هدتسسن وا ه ده رحنح هکر د ییببط یک دلوا

 .ردیآ شام اتو باح ا یاب رح هل وق اا لعف هدول

 ۰ ردقو تحاح هحاضبا تیا هحرد

 قاوروک فید ژانروق نکیا ردیا سفت ناویح
 تاتشن ندنسعلو هعنامر هننایرحو روم كناوه

 . ردلئاک هدزاغو اماد نام هدهعنام و هکردا

 هتیاعم ییهبصق ندا بقعت ییهرجنح هرک وص اهد

 رلقمراپ رکید هلبا قمراپ شاب نوجما كلوب . ردیعا
 ههر وک و ا یا و ښت ىن رل هقلح كلبا کت هبصق نت

 كباوح قفص كکوروسکوا . رد مهلا قییضت ردق
 3و هنکروا . ریلس هلوا ثمالعر ییا هدنقح یردص

 )چت لات یا کم ) تای هنر
 یهبصق نأاوبح ر. ردتمالع ناوت .هبییا مهلت دا

 ۰ روروسکوا هال وق هحنلیدیا قضت و تك رحم

 هعفد اقرب بقاعتم یربرب « زسنوق کوروسک واو

 ردلکد رخ تمالع هسا ردا و کو

 و ۰ یهناعم كنسبقاتم مسق ندا دادتما هع وب

 قْنع كى هبصق ۰

 عضو دل رەكوچ یرر ابو یقردلصصای كنه وسا

 هکر دن رابعندکم هلا ق قحن یکی دملا فا رحم ا ندنسعیط

 قمالقه هلا لا ی هیصق ندنر زوا قنع هد نوجا كنو

 ۳۱ — ل



 — غ س

 4 دیآ ثیانفک

 ردا هسا هدنلکش e ر

 تک وک هدهتناعموت ,ریلیدنا رادتنآ هتسهنن اعم كننک و ک

 باجحا كملنا قنقحم یاعتسا « نس هلخاد تعدو

 کوک هل روصوت هکردنا

Fe EEA ft.مظشنم ِ  

 یو ندهبصق ۰

 نالوا فورظم هدننورد ی

 لاصحتسا رکفرب هدنقح یاس كلق هلبارارکح قآ

 مایع ورا طور جا
 ی ولعم .ردمبباتهنتعسو كفوج یرلتداوا فورظم

 یرلحطس كلر تاریخ سفت نع یاوه *یذغت
 ( لقات ) یعاوس كیوق ندا لاصبا هتالضع « هلا

 . ردتسانتم هلبمخكنلق یه رود تلعف كناق نالوا

 كن ون .ردهدناکش صقال طو عر لئام یسهدناق ردص

 ایرثک ۱ یرلضعب" ندنابرا سرف نف ساک باعیتسا

 هکلردیا نظرانوب هکن وچ ,رلزدیاربدق" قزهلوا شاکاپ
 كتع یسدلوت راطو قبض قرەلوا یناضیع كردص

 یر ھر یو نادری تو
 کج هلک للخ هتناعیتسا هجناوا هدایز هدهسلوا راط

 رلردیا اعدا

 نکیاراط

 .ردلک دقیبطن لناقهنن ردص كا 1 هس دنه تقرقح و طقف

 لوظ كرده طور كلاغ دعیاعاد هدنردص کكتآ

 هلا هلضع نيد زحاح باخ هدو . ردیبطسو

 کولا .رد عات هنلم كطو رخ ةدعاق نالوا دودح

 یضیع كئتشرت اعقاو . ردلطا اعداوت

 ردنا دیا زت یمج هسریلپ دنا ےض هنعام را

 یرللصاف دح"هدنع> یغاشا و یرافو :كطورخم وت هنن

 خاک هاب تنش

 هلا یسهلاطتسا كصق مظع هدهدنتهج یغاشا و هبنطق

 .ردناک هدنرزوا یرلدخاد هحو كعالضا كوص كا

 كمتمظع ًارصحتم یلئام مضو كزجاح باح هک كم د

 صقمظع ء ردلوحتم هسا لوطو . ردمبات هنل وط

 ها هصیق « ردا صقانت لم كباخ هیا نوزوا
 كردص طورخ هلروص و هتشيا .رلیا دیازت سکدااب

 ابو رینهلک | یسهعطق مخرب كوي قوچ زنا چی

 ۱ تا رقف 9 هدنتهح یراقو ۰ ردتد ۳

 ۱ RE هنب رلهعطق محو . لس ۱ ندطو شا

 ۱ ردصعافتراو ضرع نعي كهبقفا ايو هلوقاش داعبا

 عه راح نلیک او نالوا مضنم هایصقاتتو دیازت
 ۳۹2 فو هر e گم فود کد ا

 2 ياا ج تاو هلبا رارکج هلع هاو یتمسو

 تا وایاوط امت مظعهدرسا لوا نوجا تای هدب
 ا رات رف یواسم یلوط ككصق مظع .ردبا اضتقا
  هدایز ردقه ىلوطو ضرع كردص هکر درد هو او

 ۱۳ ۶ ردق ها دو تفوج هنا
 | قلا کهدننیب هبمادقفا رطا کلشبنک كردص

 الوق كنهلوا ع الا و هلا یضرع كنجوا زوموا

 اا ساقو دش لا یرتول هدنساذج یاتب

 وال 1 ًاراتعا ندوغادح كيا هسنا ىق دردص

 طف قدي یذمب نالوا هرب تكمق مظع هلنا نون
 زآ ردقه لضف و ری یواسم-

 زاهح هدلاکشا كنطب e تب ردنآ

 شا كن ءردا اطعا یناحاضیا قلعتم هتسهلغبا
 قیدنلسب انف ايو يأ كنا وخوت هللا هت اعم ىق هبط
 وح : رغ ۱ لارڈ ینیدلوا هدنلو یساهتشا

 ا رانا ماود هدنلو یناهتشا + ردبا یدعت یا
 . ولو سما راخقا توق ًانظتتم هکرد میط
 ۱ یاب کنان نالوا ةو یسامشا نالن
 اطا لیئورب ندفرط تل۲ كلون هکردا فاثکنا
 جم «ردیا لو یردص ردق هنسه وس كنهیمادق

 i نطب هلا 2 ایی تک وا هدهحرد قحهلوا

 همن ,٩ نان هکونلاح 8 ردا لکشت ینحنم رب لصتم

 99و ۰ نلکوت هر ندر لیفور, تا كن هدن 1

 رلهرعب هدعب كن ۲ رب هلو « رواوا قیقبج یراق

 ا روا لب دنا اعم( یجوا تیضق )

 الراپتیاغ یعطس «ژوناوب ربساو یزغ قوچ زا
 امد )ةر اتکا هک لا تب یا رزرو

 قز اهد ینر «قیص اهد یا وق ۴ لک د ییاق

 افق وا ا



 یارجا هل کم را ا 3
 یدهتناصم كنطب ۰ زدلللد و مود هتکیدتا 4

 ا یک ییا ا یانلعف هحرد كا ا

 ه هده اشم هد ۹سف تاک رح هدنرزوا ) 3 کو 9

GE 2یءاظتسا مدع كشت لعف « ةد 2 1 هکر دیا  

 شت ی نط ما ومالا نبض وصما يلع .رولوا رادش را

 و هست ت را نسد ( لا ول ز ۰ سفت یر

 نام ات مار دیا قشم یالوق كا هلا هده 3

 کوک وانساب در ها ندا

 نکته كن هرصاح هدسف قص E را

 | ر ندقال ۲ ۰ ردقو ماظتنا هدنسهو تم

 دش وق ايو ییدلدب رو لزج تا :ردا فقوار ۳

 هال و انهد تک حاشا مع وا ناتو سا

 .(تععا طهتسهدام یل یع) را نانا

 كتسهدصع اج REK نخوا لس او

 .رديا باج ا كنا هام ندنرظن ةطقن یهاتتنا حر

 وک ا مات كناویح

 ۔هدصع لج ياحو ترغ هدتفدخ ینبلوا نم زا

 فّرص كناوبح نهق تقدقح ٠ ردعبات هنهاشا كنس

 . ردهیصع اج نال وا مان هدنفرص كب وق ییدتآ

 او" یزح رک ۷

 1 نالوا نعهو مواعم یلولدم یه ممه ريغ هاا

 رولوا یعاظ هلا تامالعو لئالد م ۳

 نااش هدایز كن هديا ون هک. ترابع تدح کهن رظن کن

 هکر دنا لیکشت یصوصخ ناسا

 3 لو تك و

 هقشاب ندنوت .

 ر کر حل راقال وق, ردتقد

 كب ۲ .زالک ای تتو رب نانا انعم حا رغتسا ندنو

 ییکید هت شا كاع ده هایت در كت رلقال وق هل رل

 و "كت ۲ زلبرع توک ۲ لاحرَو یت رافو ق

 تافهدهدامو ) رلزریو تینها ةدايز كم هت ر

 . ( تعجاسم هنشحم سو

 هدایز یهابتنا تلباق

 .ری روکی قد هس نها نالوا لصاح «هتیشرهنالوآ

 مقا و ه دنا رطا ۰ تآ ناال وا

 زرادا4 هو هتج قید تاستس" : شا ناویم
 .ردابصنو فمع هایشا نالوا کی ین رطن « ردنا
 هلب و EY ناشوا یمنتم هحردوا یسهبصع هج

 اقاد یرالادتعاو تنوکس . رارودوط دیقال هدرللاح

 یناق» هدنولایخ ناسل هرلت ۲ ٌماط یجنرب

 لزوک كب یباضم تبا ریس و . رود « واو

 لباق هلتلوم. قلوا یناق كن ۲ . ریل هدا حاضیا
 .ردكم دقلوا یسهنصع “لمر نالواددتحاو هاشا

 ۰ ردماب

 سه ندسرف قورع ًارظن هموبنم و نالوا یرغوط
 ناسلوا یا کنین دنلو ی نالوا یا هدي ر

 صلاخندسرف عو ناق هيلع ءان .ردراو هدرلنا وح

 نالوایاق .ردلکد ندنناصوصخم كنهعو نيد مدلا

 هدف هقروا تی اوغادح ر لوش هدر

 کیا ردق هنطق ٌهیحان ییدید تایناک كرارطس موم

 هسربنلک, دمج عل هسیا ریلیقیص بولت وط هلا قمراب

 .ردنآ باجما یتطاطحما كنب رقف قاس هدناوبح لاحرد

 یتسیرقف قاس هرندرب قرهلوا سام لاحرد تای

 چیه چیه ای ییدچ و کا "انا وه کیو

 قلتروق ندکدجو ؛ رلرایوط زا كب ايو ۰ رازاع وط
 .راروروطیک دماج ءرزغ ا شا تكر حر چھ نوجا

 قمربدلاق یراقوریوق روا وخ ناف للو هشو

 یع بلنتسیا

 .ردسکعرب لاح هسیا نوجما رلت لاق .رلزاعاسوا

 ی رلقور وق لاحرد یمدالشاب هیشم « هتکرح رانو

 . رلراتوط هدنروص رب فیرظو « رارر دلاق

 « لهرتم یرلقوریوق هنب هدتقو یرلکدب رو رلناوبح

 . رریقار هدنروضر یقیقراص

 اضتقاقل ۲ هتفد رظن ی ران وط هدنرهتاع« كرت

 ندنسهلصا فاصوا تی ۲ نوط هکن وج ۰ 3

 رریدشا

 قد وک تفاقم هلا هحو رپ

 ا یا هدو یه ۲ رد عبا هقوذ فربع « ردلکد

 تا نام نوطا هدنواج هکردقآ ودش 1

 هکنوچ
 ردرا و

 ه ریل هلوا ناناش هساتیها رظن لنت هر وا



 دی 6

 در فاح زکلاب .رولوا یلراک كمردشت لود هدنوط

 تناتمگرلت و هکنوح .ردلکد یا قلوا ضا یتر

 هدنسهح رد یالص كرلرفاح نالوا یلکنر یهواقمو
 NT یا و ربا مود

 . ردشعواداربا «هدنسهداماتتها نف - تا »قاصوا

 23[ ره هقلاع فاص وا زمگی دانا ردع هیآر ون

 هدف ۾ رد زدهلک ص اصح نالوا یختعم لوٹ
 ی

 یا ر مولا 1ء ناناو هدهعو یه < هد نجه
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 ندنرلکرءوق رکا یمن ۲ .ردقاک یوو
 هنافالخا و .ردفلدخ یرله رط كمهلا هدافتسا

 کاوه ها یر رورصم ها کا اساصآ

 سکن اهالاح کیا ء رول وا مرمت کس هدننورو

 و هن . ا هرابتعا رظن تله نلب ر دتا تک رج

 ور رلتمدخ یغیدلوآ ض وت رد ند رظن داعش

 تع رس ی رلهرخدم وق )٩( لز هقنص ییا

 هتمدخ ینیدلوا صوم هکرلتا ندا اجا ةلفرص

 وشوق ففخ ۰ ی هارآ 0 3 كني در وک <

 فقخ - رلیدا یک را هرلفنص قاطع ری هلرلما ی

 کرک وس گر ۳ نت هارآ كتر ۲ م وس و

 هدلاح یر کد کح و رب ¥ هات ورو می رحم رلت و

 ی ۱ سوستموا ء )رگ زا كو .فقخ یرلتآ هارآ

 تربت 7 د ردیسه وع ت ا موشوق فشخح

 یارجا هاتروص كمهلا كىر هلتک ء لکد قرص
 ردفا ريته یرتآ موشوق رکا هکر ۱ فا لف

 كنسهنه«تالا ك1 هقالخا كتمدخع و یاو
 داصتقا تفکوت 1 بم تو تم | تقاطم یاضوا

 زکلابتق عب اطم ی ج . رده اسمر مهم هدندن _ ظن ةة

 TT yT كتي . هل دەز وک هدهطق کیا

 تاودا ءیقتتشاط نانا ین !هازا ربغا « ین اهارآ

 نوتا كممطا له رللق دوس. « كنکچ هعارز
 تطاق یربا یربا كن ره هدرلتا نالینالاوق
 ايعا کو وال رخ خداست

 ا هافرض تعرس مولا لع الوا

 ۱ ناب ینهصوصخ فاصوا نالوا مزال هرلت | ندا

 رج ق وقوم همش کیا عرب كاخیورو هدرلت ۱ .لهدیا

 ۴ ندفرط کید ؛تعسو هدنرلتکر ح كفارطا ندفرطرب

 ۲ را کک ددنع هدنفرظ یامز دبحاو كناکرت و

 ۱ ییا و لو ییدلیا مات كیا هدقرظ یامز دحاو

 ۱ باعا یناث طرش هنیو .ردبسات-م اطوسبم هلا لماع

 لوا طرش ء هنهاتنا تلباق كنالضع هلا ه ءاضع

 " هنرزوا ) تعحا م هب هک ت ) الهوسام عو نجوا

 | كك رع تالضع ناوم هدفارطاو ندا رات یارجا

 ۱ ضقت تالضعو هکردیمیبط . ردمبات اظن هناوط
 ۱ ر نکید ایو لث او بر كن رللوط تقو ییدتیا

 ۱ و هدروض قلطم هکكعد ۰ رلاصق ردق یرک
 هنيا ۱۳ ستم ا ا لع رامتا ) هلاصق

 | كنالهونامیدتلشبا كيالحعندنخح هل وا هدا زهدتسن وا

 ۱ دف هدتبسنوا فلذک هدقیرط نلیدبا مطق هلبایجوا
 ۱ هد وله ابتو ولقجآ كيهلصفم ٌهیواز هدلاحو و رولوا

 :یهدقا رطا ًارظن هنوناق هح رش تقفاوم . ردهدایز

 تكماظع کیدلی هطاحا كنالضعو « یلوط كنالضع

 كف ا رطا هبلع + ات  ردبساتتم هلل ی 2 رلالهوسامیعب

 عرب دراشوروم دزخاوو یکرح تعمو دوس دا

 ء زوموا صوصما لعو هدفارطاو هترلاوط كفارطا
 اقا یلهلضع یک قاجم « كيحخا « كسريدو لوق

 لیوط ردق یاسقا هلیافارطا . ردمبات هنتلنوزوا
  یهدرهحاتویو رولوامیرس ردقوا هدشیوروت هنيا

 زدقوا هلتسن هنب رللوط یساکمخ ایو نخ كنالضع
 قاط یعطقمو یرطق كیهاضع . ردلکد راح یا

 دقه هلضع نمی « ردبا ريثأت هنادش جرد كنهلضع
 دارو طقق . رولوا دیدش ردقوا یقاط هيا نبلاق

 ,ردلکد وخ < ردیعسو تانک دصقع لصا

 را ندبافرص هدننروص تعرس ی رتوق هلع

 لوا لی وط هسنلاب كنفارطا یسهصوصخ فاصوا



 دیو فح و ك کو كن راقاح ۳

 . ردیدض كن ۲ نالوا نلاق

 نلیدیا نابب لول اهو

 هکر

 یمهینب كداوبح تفخ

 4صرو

 هاقلوا هدنسهر اد هقلطم فاصوا

 نوجارلتآ ندا توتفرص هدننروص تعرسوارب

 تفخ ین هسقو . ردیداصتقا طرشر ىلە زال كا

 هدافتسا هاشروص تعرس ندنآ هدر دش یتا

 هدننالضع كټ هکرلسهلوا ارز . زامهلوا لباق ناه

 كد ات یدنگ ۰ كنند یدنک توق جک نانلو

 1 ردد القا مقا و لاح وو ردیفاګ دلش

 اسانت«یکیداعبا كنالضع ة یدامیا كنسهثح كلا

 یا وق ۰ رواوا مقاو لاکا قا كج هدب دياز

 هکولاح «ردا قرت ًاسانتم هللا هطخ تادیازت هیلضع

 قرهلوا تسانتم هاب 6 كن هطخ تادیازت ند تاق

 یاوق تقووا هکرلسهلک نامزر هدر دقتو . راتزآ
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 اک ۲ ندو ."رواوا یناگرغ هلمح یاد تلف هلاضع

 . زالوا لباقكدا مداهیآ هنر وص نقص تام ؟وص ندقدلو یبهجردرب یناقث یاج كن هکیلیش

 یش یدنک قجا وقف کنج

 . نسلس هل دنا داف اقا هک« زا ت وقءاضف

 ردهدن رلهدار مای ولیک ۱ ٦

 فا ا تعحاص هنسهدام یلکرم یللاح ) "

 فا رطا لب و ط هبسالا  هثح رب فیشخ هسا اب هر و کتو

 ه رم

 هیاغدحهدیاون هکرونرتسوک

 نایداهدافتسا ندننوق هاتر وص كم ا درب

 مزال هرلنورو لعن تردو كنا ؛سیرط ىنغي هرلنآ

 . ردرلنو عيا ةو خل افانزا ناو

 هاتروص ینرص تعرس « هبصوصخ فاصواو
 < كني ینعي هنفنصه ك رل

 قیبطا

 ناس یل هحورب هدیرلیصوصخ لاحو هکر هلل دیا 7

 هو تدبیر یهو یعاونا هد اات ر۴ ك ۱

 یالآ الثم . ردراو یرلهصاخ ۰ یرلةلباق ص

 یرآ یربآ هنزل موشوق فیفحو < ها زآ
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 هده رح و هب رکسع و FL كنم ی هل ایل آ

 هدرکف وک AS EY یرلت 1 كن نالعالل وق

 «یتیلباق كن رب یه رلردنآ اطخ ران اناوت

 تان را[ كن هکدد یعیط . زدلقرف ند E لدا

 هدیراقو هکردراو هکرتش«فاصوا قاطر لماشهنسهاج

 ST نایدا هدافتسا هات ر وص ونک ۳ ندرل" وق

 ندرلناویح و .

 ندنو .ردندلیقو هتشيا فاصوا نایدیآناس هدنقح

 ) تقیتسالا و یه كل را ۲ كني هقشاب

 حمس رب كچ وک هده اسود هکرد لل وا فصتم هل ا تاک رح

 یدنک ۰ نسل هود هن رز وا یدنک 26۷

 هدنفا رطا

 رک ۲ تنور

 ۳ نیسام هدأ ا جا رود فصا ر

 كيو .رد مبأت ا و كقنء هدلا وحا
 ج

 قعلو فرخ و نوروا هدهحرد قاک عكا نوجا

 انا كقنع * قاش کش كاا وبح مسج هکر دم زال

 هفام مم .نیسلس هدنا ناکملید7 هل وې اب ها ی”

 ۳ ت ت
 نا یالا تفصوب

 انا و

 هم رد ۴ ا برح هدا ز

 هنا و هج رغ وط یهدخ اد تازو یال۲ هکن وخ

 هدرلخ رحو هروانم شی تب الص ۳

 كنهصقو « ندنکیدلا لالخا یوم نالوامزال

 هدراب ر ا N زاکنا

 نوتغنىلاەو هدزکن رود زد شواو ةا ج اتن

 لقا رز زلکنا هدنسه رام هوالقلأ :هدعرق « هدن رفس

 ین دآ وا دوح وم هداب ز كأ

 بور وچو کما طب م یرلناوبح هدنساتناهلج ییالآ

 ردشا وا وحم المان دنف دمهلواقف وم کرک یر

 ندنناص وصخم بز E1 ه راح هيام م

 كني هراح . ردلکد جاتج هلاکشا تفا رظ نالوا

 شک افج )كما لحم هقاشمیصااصخمهما كنم رآ

 كا كالیوک ۰ تعا تعانق هکعهن زا ("قلوا

 لو و تان یرلت مو هکر دی راص وصخ قعالتاق

 هدنرلناویح زیلکنا نالوا یلآ تنیزو ؛وشوق « كنب

 . ردلکد لباق قلو

 , ردندنسهلبصا مزاوآ تی تا رو یالآیو
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 یالا (  هه 3 رلنابلوا هدهفاک چ رد یعافترا

 كلر اع: اوو « كرلبلن ایع هکوبلاح . زامهلوا ف

 :مکردشماقانایرلهراعیراوس هدنرلرفس نوزوا

 سکملاب :ددلکد مزال قلوا ردقوا یو كن آبرح

 قوجاهد هدنابراحم رلتاوبح نالوا هدو كج وک

 ءرولوانوها هدیسهنادغ تاج ایتحا مه « راراب هشیا

 كن آ هدلاحو . رلیدبا هدافتسا هدایزاهد ندنراشیا

 هدهحرد كح هک د هرب یغاتآ كت راو یعافرا

 ردیا تیافک قو

 دم زن هل روصو یعاغارا قره وق رکا كرکوت ۹1

 . لی هلی دنا
 ءقلوا شینکاهد ندنرغآ كني كور ینآهبازآ

 زا اهد یحاتحا هتنورم

 هدرا ا وبح را هلن ون اد

 . ردنا زی هلقلوت

 ریسلا عیرس مه یلتوققوچ مه ینآ م وشوق فینخ
 ندنتآ هارآ یلکشنو هنن كلو .ردیا باء قلوا

 < نیم اهد یتالضع « نلاق اهد قارطا . ردلقرق

 راتاو . رولوا ءرودم اهد یون لاکشا 3

 روکا فرص توقهدایز نوجا كمر وك ىن رلشی

 ییا رغول یک ۰ یتلق يلناج كد رند یدنک ندنرقدلوا

 هسیا زاک هدایز ندمارغولک ۰ ردم ها زواج

 موشوق فیفخ لمکم لا ندنرظن هطقا_هندب تلقت

 مارغولک ٩۰۰ - ۰۵۰ ردرلنو هتشيا یرلتآ
 هکویلاح . ریروک شیا ردق رلناوح نالوا هدنلق
 كلا ويح هکرویل واكم د. ردقو قرف هدنرلهزا هج یدغت

 وق « مارغولک ۰۰۱ نلیدا ےرط ندنتلق' یلاج

 لباق ههلوج لثم شب داره لک للخ ههفورصم

 روا
 ۔ هبلضب تاصلقیرکد كترلناوبح موشوق یغآ

 هدنوسل وا نبلاق یرلهاضع

 ا

 تاق قرهلوا لئاح ۰ لسایندرب ردقه « رودم ردقە

 . ردهدنتسل یوق كرل

 ردقو سی ردقوانوسل وا هصیق یرلیو

 هر وک هتهدخ ینیدلوا ص وصخ هسا هدایز ردقهن یسهسدن

 « قهدخ كن ۲ موشوق غا . ردالعا
 ,« كعا فرصتوقهدایزنوجماكمکح كو هتسهآ هتسمآ
 ۱  .ردکمالا كب رحت ی 4هبظ لاقنا هلتعرسرب زا كىدوخاب

 لتوت كبو نخ كب تالضع كرلنا وح و نوا كلو

 . موشوقرغا .ردبا باج اقوا هدایز یرلهندب تلقلو

 HETE ا او هنایناب ایر ا

 33 5 ۱ . ررولیشوق هدزکلاب

 !Rete درن ندب رظن هطق نف ردق هآ رو

 یدنا وا ناسو رم مش یم هنب اعم قرط

 ردقوآ ىس هب

 ۳ هب هما امم ظن یرلهبحراخ لاکشا

 ناس تاظح الم ضعب هدزقح س رف تافص قرهلوا ی رج

 سرف فص وت هابدا و ۳ تاظح» مو و ۰ شلدا

 الات > . ردشلوآ مظننیمز هدناب

 "یشاب هکردلوا یعالعا كن هحنل وق برع هاج زا
 لو یرکلد نور 1 هل وا لئالوق 3 3 هل وا ور وق

 | ورق هلو للولاد یی هوا نوزوا ينو « هلوا

ESهلوا نقاب زواب ب اوا یلزوک,نالج « هلوا  > 

 وضو «هل وا عارز ۳ ید لع دا کیا دیک زر دی ر ول

 3 ل: ۱ هجنل وق ناکرت .هلوا طوبضمو مولعم ندفرطکیا

  :هلوادوجوم هنن یدب لا لوا هدن ا هکردلوا یس العا

e _ 

 ۰ هلوا نک هی ءهلوا للاب ءالوا ا «هلوا یصب

 لوچ بولوا ن نک هد
 یک ,یمالعا كنآ هحنل وق یلاخ ,ضعب .هکدهننایره

 ۳ هل وا یلقالوق ندهد ء هلوا لشاب

 لزوک الا  هلوا ییرغاص لاد « هلوا یلنراق كد
 اعدرآ .« هوا لق رط رطاق «هلوا یلکلب ز وکو ا «هل وا

 هدرا مش .هل وا قحا یاتص «قوح یسا روا « وا

 یسالعا كن ۲ را اب هرانک هدرللبح نالوا یال 1و

 لاتچو «یهسک ۱ نازح « لشاب زوکوا هکردلوا

 هوغهشاب <« هلوا ن , . « هلوا

 تسوا شاه ۰ رم ر وس یص) نیش ۵ 4 ی سعاص

 ؛یهغروب هبج «قوچ کشا « قوچ ید کرک وچ
 ا یرکس ءورت طانببرغا



 رب دقت هلا فاصوا وش چ تك ۲ هدشب

 یوا ید یک هدنآ هکرداوا تا لماک وا » ۴

 ؛رکوب ۲ «نکروب ۱ هلوا مجراذآ کرت نالوا هل
 ییا گن نیکی هکر یکلب نوغو 5 «كسکو < ۱

 یو ٩ « ین راق جغآ دصب ۸ ۰ وت قاشمو ۷

 « ییرد هقفو ۱۲ ۰ زغب ۱ لقب ۰ 33

 ؛شینک یفتیآ ۱۰ «یلکدو ۱4 «ینوو یاب ۳
 « نکلد ۱۸ « نوواو ها یسهل ۱۷ ۰ ن ۹

 ید ۲۲ ۰ جک زو ۲۱. نشت. ۷۰ ۱ شو ۱۹

 لجاعابب « لوس ۲6 «لزوک. یزو ۲۳.۰ 8
 وبا هک ش کرد رابضف شیت ۲۷ »> ىجا ۳33

 یرب پوا .هنلو هیشت کیا نوا هدنآ هکریدلوا تا

 ۰ هب هزکی ههود یر چوا ۰ هب هزکب هنروع لز 3

 هرطاق یر جوا * ههزکب هنریفصوص یرب چوآ
 .ردکلازوک یرب كحوا ن هزي هنر وع اما .ههز 3

 ییجنج وا .ردقلوا نوزواو هاو عالم یچ اص ا

 ههود اما .ردقلوا قوچ Er تروع یراقجماب

 یبنکیا ۰ قلوا نوزوا یو یرب كچوا نهزکب
 .دولوا یلزوک الاتآ «یلکیرک هود ارز «یرکبیرگ

 اما ۰ ردقلوا كيدو نوغو یرلریکیس چیق ر
 یراکلب هکردلوا یر كحوا نهزکب هن رغیص

 نراو یجنکیا : ۰ یا وا هلوا هصبقو نویغو#

 شینک یغاتب قوریوق یجنچوا . ردقلوا یس قلا

 هک ردلوا یر كچوا نهزکب هرطاق اما . ردقلوا
 یعو رب وق هک ردلوا یجنکیا « هلوا نوزوا یرلقال 1

 یا رط یجنجوا « هلوا للقور وق ییماف یک رطاق

 برووط ینانرط كن ا ارز لکد دیک وزوا 8

 یدب رکی لوا هنب رامیشتو . ردکرک یمرکد ېک
 لصاح . روللو ( هدرلهلک نایالشاب هبا اب ) هدا

 رولوا لزوک یسولرنهو یسونا كتا هک ردلوا مالک

 لتوقو زلتبیهو ولزو لزوک یثکرب یغد هدناسنا کت
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 أ

۱ 

 خر وړل

 هسلوا ولزاوآ شوخو ولن رفی یصیو لیو نوزواو

 « , رولوا لزوک ید ییوخ ایرثک |
 ااف رليف باک: )

 سنج هدننايم سرف فاصوا زمکیدتبا لقوش
 نالوا قفاوم هدایز كا هفو « ندا ریع قح ۹

 كت ۲ مومعلالء هسیا هراس لاوقا
 ۰ ردهروک هتمدخ ینبدلوا ص وصخ

 هنح ےکح « زورا ثالم او هنغی دنا وا تیاور

 : ردشعد هل وش هدنقح سرف

 ء تالتلاریصق ترک او یلضفا تک ارم هدزمدنع
 فاص « ثالثلاضیرع ۰ ثالثلابحر < ثالثل | لی وط

 هکردرل" نالوا تالثلاظلغ « ثالثلادوسا « ثالثلا

 * رریلس اص ه وکر زردا دع داوح یرلنو

 2 لا وطثالت < رد غج ر « رهظ  ,سسع ۰۰ داصق تل

 هر 6 فوح : باحر ٹال ۰ رداع « دح « ندا

 هوس رع رقم لک نو

 4 دوس ثالث « ردلیع ناسا « نول ا

 « فضر « ذف طالغثالث . ردرفاح «هلذج « هقدح

 سفللادیدح تآ رار هللا فاصوا و . ردمسر

 . رد قوا مدقل ایت ج

 : ڈراما 3 هدهعطقر یناصوا و ارعش

 حابصلاءوض لبق یدتغا دقو

 ثاثلا طاطقااق اطقلادرو و

 ثالثلا ضیرع تالثاا یناصب

 . ثالثلا لب وط ثالثلا ریصق

 كن رلترضح اشاب دم یلیصا لج, كردافا :دبع ريما

 شمدوس فلات هایمان «دالاتانفاص و دابجالادقع»

 نمروظن زیاد هتفاصوا كن رات ا برع هدرا یرلقدلوا

 هاته یبسانمو قلعت هدایز كب هثشم « لاوقا نالوا

 لقنو ذخا ریز هجورب هلق رط, سابتقاو ارصتخ

 < ئىدا

 . قلوا مساو قنیقدش قش . ۱



ARA — 

 ماجللاراذع « ريصق ٠ تيره

 نسرلاراذع « لیوط « ليسا
 ( ردكعد مساو تیره )

 ةدش قش ند :اعکیا تع

 كرلنو و ردیدخ نالیس « یال راذع دوصقم ندنو

 نالوا هلو < ردتلالد هن وط كنسرراذع یل اطتسا

 . ردلوبقم هکریلیدا ربع قدشا هئآ

 سک ورا هدنفصو تا .قلوا خار . ۲

 عابسلاراج وک رخنماھا
 رت اذا حضرت هز

 . ردشلطا مظن یتیب
 ردنداخ بوع رخنم قبض هکروند هدسوماق

 . قلوا مسا و ی هه ۴

 هدسرف ا سقلاءسا هنس

 تادا هک
 ردتقلا مناصلا هف ذح

 هکر د ث كعد نس ق

 رود

 قلوا عاننا * تدح « ومس هدنرازوک : 6

 ةرد ةدح اه نيعو

 رخآ نم اقام تقشف

 « سقلاو سا »

 ۰ ردكء د هک 2۶ هردب « رداء د همحض « ةردص

 نالوا هلو . ردنع فرط نالوا قالم هغا«قاثم

 ۰ رار د لىق 7۳

 هکر و د اسو ی رظن طرق بو هد ینته

 یجدلاف قداوص دوسنم نرظنیو
 به اک ص خلا تادسب قو

 قلوا زرغو لیوط یرعش ثانسهیصاب . ۵

 : هکرود سیقااۋ ما هتب هدو

 ةنافیخ ع ورلاق بکراو
 رفتم فعس اهحو اک

 نضحلا ةللق ۰ نطبلا ةفطخحم < ماوقلا لیوط هنافخ

 . زغد نانفخ هنککرا هکرد كءد قارصق نالوا

 . ردكءد یاد ی بن

  برصتنم *فطا «قنقر «ددحم یرلقالوق .

 کهن روصوا قلوا كيرحتلارثک هلایثو نم ا

 لاب هنیع فرط ندنرزوا غدص فرط هسردا هلاما

 . نوسل وا

 ۱۷ هدءورکما هقتنآ هکزد «هاخرتتلا هدنذا ءاذخ

 3 ۷۰ ۰ داناو تفد نالوا ختم

 ِ i ندنرلز وک یرلقالوق تك هکر د برع

 ه رلرتتسبا ك٤د عمسلا هت داص رلکد و

 هلل وش هدنسهدصقرت یناحو كا ادارا

 ریا فصو

 ار هلق تلطعا هذا ناک

 غلا نم قلب اع ءامسلانع

 ۲ : عاش هم

 رای نویلارتس لفخقف
 ۱ ناذالاب نره اه

 ۰ ردشمهلا ربوصت شا كسرف ناذآ قب
 E ردكء د مظع شبح « لفخ )

 قلوا زرغو لیوط یرعش كنسهفرعم ۸

 ءاسنلانورتک ردغ اهل

 رصو حر مو نیر

 یه !دتم ردق هرلغال وق ندور 0 ة مادق ردغ)

 : زدی ر هل « هف رعم . رد روس

 یوا لیوط قنع ٩
 رعى وغلا" هف مرح -. اباااقوحسک ةفلاسو

 ˆ سنفلاۋرما
 ( هل وط "بل « نابل ۰ قنع « هفلاس )

 ات و لنک « قاتکا « یار ۰

 ( نوغو ) همحط یردص < و زود یرهظ

 2 قلوا ا ىنا ° صاط 3 و

 . قلوا محللا لیلق ینتم



 . قلوا سلماو یوتسم لفک ۱ ۱ 3

 . قلوا لیوط یسس « قیقرو هصبق یبسع ۲ 3

 الطو بیسو لیذ لیوط

 انو بیسعو رهظ ریصق

 عقلا ملو مفد یانذا هدودع تدش ۳

 اهراغ قشت ةلئاش لیمو

 ات نا تعفو نف تراقفک

 هل مث فیکیل| صمی بقا
 .ناوو عرس د دارو

 .قمامروا هنری رب بولوا دیمب یکم نیبام ۵

 لب وط یرعش نالوا یدتم هدغسر رخّو مه

 « قلوا دوتا

  قلوا بلص « قلوا رودم یرفاوح ۷

 « قلوا سايو باص یس هج یهدرفاح نطب ۸

 نالوا هلو . قلوا مصقو قلقر ید رعش ٩۹

 : ریلی دنا ربع درح 43

 اا درح ناسرا هانطاو

 تقعمویداب نمانقلارودص

 فوع ی لیفط

 قلوا رذختمو « 8 « ریشک یلق ناقفح ۲۰
 )هد

 ج هدناتسن اب و مدق « هعید نونف -- با

 اریارب هل ۱1 هجرداق رلنالوا بااغ هدنرلن و وا

 و بل وا قرهلساب ندجنرب لساع 3 “اج و وریالیدا ۱

 كوس كا هدنع رف و كتح تعنص .یدرونلوصن وزگ

 هدنزا رف كنون هتراپ < هند .یدنا سعالاق د |

 ارا رلت یکیدلیا تحت كساپدیف
 هار 3 ۳ ی 87 کیا هدد ق هحج رداق [۱] ۱

 ملیشوق تآ ترد هاب نای اکوب هکیدیا ( يلكاق )
 هقابم هدنرتووا اوا هدناتسناو ًارخا . یدپآ

 ۸ یدو ناتا هارآ ع وو نوت

erك وقم  

 ره =

 ندنراروصم م دق ناو . ردندهعید رات ۲ نالوا

 ردلیآ یک یک واھ هدایژ كا هدر وصت ا ہقح و 1

 ل قوخ كب راو ۹ وم هب هدامو (

 ها روەو « ایست یرار وط كلن را هکر دراشم اب 9 ۳۹

 ندهبهور رات ۱ لقول ۰ رد

 > ریا ت

 ندسنازیب میدق یرلتآ قرام نس نالوا عونصم

 یا قد وا

 نا 3 یک هدكدنو
 ڈبو

 لوهر وا

 در ۰[ تک ها رواقرهلا | ند(یلادیم تا ) ماورد اوت

 نانا رق ز وطار ۶ «هدامور ل e ند وللاق هت وم

 كوس هکر د ں ا ندرلماج یقیدلوا شەر دتا انا

 یادم یانرک نالوا یر ندرلنادسم روپعمو

 ه یرلیا « رللا- دع وب

 سکو اوو «روتاق ندا ظا 1 ییانالخ 1 یر وط

 مونالوکه .ردنا زاریاو رب وصت یی ون اقیلد کیا هدنماب

 ۰ 2 ي ۰ ۰ ِب

 . ردندهقشع رای ا ندا نم زر

 ع ونصم ند رب ندا سر او یس چچ شاب كتسور اس

 هک ردشلزود ر ندنضاماو ایا تی ا

 تا اک . را3 ضو ار ع افن ف وکم وتآ «هدیلوب ات مولا

 تایح « هدنرزوآ هن رق تادیآ EA هدنتنادب رود

 شه وا تا طور قریس ) هناخ زااح یە ارض

 5۳9۷ عمترابولوا ن راغشاو ناور ندا هیدن

 لی کتا هد ر زوا راهدیآ ود هنن .ریلیر وکی سر

 هرلن ون هک رددراو هدى دار ها را لا تردو

 عك هدنترصو یاد هنفد هدنرلشا دا رلت نالشوق

 اطسو نورق

 كيالسرا
 ردشفلوا رب وصا یراوس ها

 ر ۰. ردندار وصم هحلشاب تا هدب رل هنس

 شلریتاب هر

 زحاع هس ادا و ه وقر ك

 هرد ِ یمس ر مدار

 كنت دلوا

 . نالوا هل روز هع

 . ددروصم ه نر وا تادارثک | قرلوا یلالدو مر

 8 : r ۱ ۰ ۰ و
 هد روص تا ر ۱9 ۶ ۰. E ۵ هدة ا اض

 وان ازب هروتیو ندنرلروصم ایلاتنا . رلیدبا زارا
O7 ۰ نا 7 ,  

 رروصتو مسر قرهلوا روظنم یک یلناج ایوک یرلنآ

 هدن.سر ه راح 78 كن وللح وا 3 یدا ردنا
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 كنهیسرف رواصت عووا هم هدرلتا هکیدلیا رتوصت

 هت اشا راظنا هدنسهژوم روول بولوا ندنرللتمق لا

 ییسهح ول کهدنمای رصق رفظ كنا هام .ردضورعم

 را ندیا زی هليا لاکشا تدح رلتآ ندا نییزت

 كن« ات الم ان آرغ » ندهمیدب تاوحتم . ردندهمیدب
 یرتا كنوللتاتود ندناح ةاهد ء هک یسراف لاعع

 لاعع تكننوا هلل وقو ء رد وصنم هدوداب بولوا

 بولوا یرتا كنوک وررو هردن | ندتاحت هک یسراف

 هس ۾ E نایاش هصاخ اب ۰ ردز وک نم هدكر دن و

 ندراث۲ كنیولو ناژ قرهلوا ندنانوحتم لیقو

 داتسا « هدهسنارولف . « لائم ك « موق » یر

 روتشو » یجنرب نالوا ینرایم تسد لوصحم ككنافات

 ندنناءوضنم 7 دتر و )واع كي « هدمآ

 روپشم هحایوروا ( هدامور ) اتع ل« نتاتسنوق »

 مولک» 3 « یک. یغیدلوا ندرارتا نلیدا دع رتعمو

 ندرمصو ریذسروص ها راهم “سد هررج كب «وشوق

 لب لپ یلکیه رام نالا لینا چ
 هدننادنم یلرام هد را ۱32۵, لکیهو .ردرتا رب

 هزل هاش دردم رك هسراپ هد ۱۷۷ . یدیا

 . یدنل وا صن هنلخدم

 لراق) ندیرروصم یدالم رصع ی زوقط نوا

 ردشو كاردا هدایز كا یسرف ةعيدب لاکشا ( هرو

 هدر وصد كت (هنرو ساروه) .ردندن وبعيد ندیا

 نزژیرو .ردشمهلا راهظا هدایز كب ین قبقح سح

 راتسوه . ردلاثمر ل روك كا هديابون یسهحول نک

 هدنروص كلهم ندنشاب یشواخ نزیرو ر ندنیالآ
 ناقآ ندنسهراب ۰ شمشود هرب ندا قرهنالارای

 هنیزوب نبحابص هلی محرت رظن + روبالب ین آ ین
 دوتا

 كب یرلتآ برع نتنهمورف ندنراروصم ابو روا

 . ردیا مسر هلتعنصو تراهم كوس

 هد یر ندنسهقسع aE تب ها كيهراکنا

 عي كلت رب نالوا ناک هدنرزوا قرط ( ثه )

 اهردژا لبح می لعنت لت هلو .ردلاثع یهدنمان

 لاق . ردیشاط ٍریک یسلکشتم هدام « ريلیر و یاب

 E .ردشفلوا تح هدن رکو

 ۱ کرد مظع هحردوا قماسح « ودلزییک تباغ ر

 ۱ قرف ندهفاسم ليم نوا « راتوط, رب كلوا ۰

 ۱ ۰ ردمظتنم تیاغ یسهروچ كمظعم لکیموب

 ثراهمر كوي كب هځدعاوق رظانم نف هدنسازجا

 ۱ لعن ترد تآ ..ردلتفلوا تاعارس هللا تفاذح و

 ىلج سش ٌهعشا ,ردشلدیا ریوصت هدعضو روید

 روک قالراپو ضایب يک راق نامز کیدتبا ریون
 ۱ یرارب روق كللکیه .ربلآ یزوک كناسنا یتلضاس

 ۱ «ریرتسوک جاجا کیلی هدکاورووس نامز نامز

 , قاریوط زو نشود ندنفرط یراقو كلبح هکنوج

  هدهیفیظت لعوب .رربداوط یرلیتنب رک ینالپ وطهرل ریون
 ۱ تا ضا ندنفرط یرایا وک راوجوا هرک رب هدهنس
 هنماکنه یسهجااکا ریقرب نایدیابیرت هلیمان یسطروب
 . رلیدیا ارجا

 یعل هیت ات گاحو

  هدناربا ندهعدق زانو ,ندهبسرف تانوحنم هنب

 روصم هدلبحر هدنأمرق دالر ندز ويد اعا

 ردندهروقنم ۀبجح روص یا هلا ورا كلم نالوا
 E ( تعجاص هتسهدام سرف هاشم تا )

 اکو ندرلت۲ هدای وروا : هلام ٌمزاو] كس تا

 قلعتم هتتیاجو ے رط كن وکر و 4 هدهنا رف ۰ را

 .ریلیدیا هصالخربز هجورب یتاکحاهجیلشابكنوناق نالوا
 زالوا فلکم یو اد « یرلتآ كن

 ۰ ردمبیاتآ هب وکر و ما YD EET هرهآرآ

 ۳ هلا قنارق ۲ ۰ مظعا دح یرادقمكن وکرب و

 زی دن كا وکر و ردا تواق هدو قنارف

 ۲ . رلیا ءدب ندننوک یجنر كلا ییدلنبدیا ینعب



 هاکمماقا لید هدیولوا یهاکتماقا فلت كنحا
 هوت کیا :هدلاح یی دیک نی ان مدار اب سا

 ه هفرعت كسکو كا: طقف .نمریو وک رو: یربآ ,

 ههرتاد یمیدلوا دئاع ینو هسک نال تآ

 زاخاهدنروص شاک ایایو «ردبا لاها هک

 ا ردر وج کدرب و وکر و رو تاق کیا هسپا ول

 موکت یاسور :ردراو هدرلنالوا وفعم ندنس

 نالیشوق هرلهارا زسا « هرکسع ناطیاضو | :

 ۱ 1 نالوا قلارک ایو قلتاص هدرا « هلآ

 هراهارا یومع نالوا فلکم هلا هد ات یمسر یژر

 ندوکر یو رلرغ نالبنالا وق هدقلنماد «رلتآ نالی
 , ردانشن

 | یسوکریوتا هدهن اهاش كلام

 . ردقو لح هثحم ندنسوگریو تآ هدز هلتپ

 را « ردطقاس >اک نسب هدهبمالسا تمب رش 1

 ییدلدا مطوالص

 هلع ییاعت هلا یلص غ رخف هکر دیوم ندا دع ۳

 هقدص نع م ؟لزواح هتنانا» یرلترضح ندنفا

 هنا ضر باطلا رم هت. ردشمزوس € ل

 هلع هللا لص اللر هرزوا یغنیدلوا ی وص نده

 تلک یشهلوا ذخا هاز ناک صدتفا

 هنلایضر رمترضحو ۰ شنا ابا هدنبع وا < 3

 یسباق ۲ هتدص نداورخ ۰ شمزايهنراترضح هت
 رارکت ینرلفیاکت هنب رلیلءاش . شلک صا ن

 رم ترضح هنن هدیبع ولا هنرزوا كلوب « ۱

 نالوا دراو نفسو ۰ شمزاب ه ( هنع هنلایمر

 زکید ادر ها رقف زکلآ راروتسیا هکم ادام هدیاوح

0 
0 

4 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

3 
3 

۱ 
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 رک

 . تجاص هنثحش ی

 EE 9 ۱۱۷- جار ت ت

 ۱ نآ ونح ات اب ام و ۰ مور ےس كا

A 
 تانسرافوحاص نذدران اوو٤ ردكرابم 8 ۹

 هننسا و تهاهش

 هنتک الفو

 هنت پشو ناش

 تداعس هنتع زهو غظ هد راهب راح ۰

 هو داوا ع 42۳۱ ارتش و: تفایضا

 مای هد راب هلاتافاکم زارحا هدرلهاسف « قاقحتسا

3 ۰ FE Jê 

 نشملوا طضص یهار ۰ شناف یمسا ۰ شما

 فزع لوخ مارت هغ ء ات ی درا و صااخشا لح

 هکردن وجا كلو هتشيا .ردلکد نا ونعر كج هل دبادع
 ید وا زا ۲ ر همخم “هدرا

 یک دالژا

 یخدسرف تاححا ٠

 اط مس ئش ا "ندزلتبحم

 ادا و أ رعش < کیدل هدا طرّط تخم را : زدراشش

 لب دا عالطا

 او مای اا

 را ۳ ر ومشمكا کیدا حدمو فصو

 رلیدبا نایب ین آهجورب - ردق ییدلب
 ملسو هباع هللا لص ماعرخف یرتفدرسكسررف مهاشم

 لخاد ههو لیطعاو رهظ» هن وکز فر, مدا

 درا وش یتلبشا هکردرلت ۲ نالوا

 كنب رات رضح نمدنفا اسو هيلع ىلاعت هلا ىلص هلال وس

 هه دهن دم لواسرف نالوا لخاد هنس رلیهاندت وس كلم

 هکر دس فر یرلقدر وسارتشا ندلحرر نددرا زف ۳

 ضمریمعس ۶ یدیا ن نیما هدیریز یتا رعا تی و

 < .نایدقوس همس یو یرلت رض- شعدنفا

 نیملا قلطم «سغا CE هکر د یدادغ بیخ یا

 لمعایسان را روصنمو | | هنب 9 یدا

 هسرولوا یرجاعیرسو یریلا فیفخ ت ۲ هکربدیل اعثلا

 لحح یردهل وا

 هکر شد هن ۲ یر د لاونش نا و رب ر تک 7

 قتما رگ هک قلهایس نالوا

 فام خاک ۲ هد ۶ و

 . رولوا یم رق

 صالاخ یع هوم 5 هدنغلب ص رق

 لوا شەشراو ٠ رونلو 1 ریسعت

 یس ا هکر لینا رمعت یر ۱ وط

 هسرولوا ووټ ن «زووک اک ۲هدنسهل وقف پاوا

 هاسیعورب وقو a و هتل زا و
 ه

 روك ذ:كنر هکردو قرف هلارقشاو هل ادرو . زولوا

 ۰ رد تیک ءردقح هلوا یر وط یلامرخ هکهسر ولوا

 ۰ 5 ۳ مس س

 نوکلک هد یس راو هکر ون ددرو هسر ول وا قحا ندب ۱

 ی ور وق . ارد یروط قیچا هدیکرتو ۴ ییلب و



4۲ — 

 هنباکسناو ناضیف كيوص هکییایدیا ریبعت بکسو هضیف
 هلا یلص هللا. لوسر نوجما كنو . ردهیسترب ًامبشت

 هیمست بکس یسرف كنیرلترضحزمدنفا اسو هيلع یادت
 نمدنفا ملسوهیلع یلاعتهتلایلص هتلالوسر . ردشقلوا

 . رایدروس انع هدیرزوا یک هددحا یرلترضح

 تا رب:نکل اب ,هقشابندتکس ەد نول فرط تقووا

 کهدنمان حوالم كنهدروا هدو هکیدیاراو اهد

 هازع هالیسق ادا « هدمالسا كعد . ردیسرف

 « بکس ءمان ییاو .ردوالم هلا بکس نیا كارتشا

 هش رطاخ هظنم كمالسا ندهاحمو نايدنح > والم

 هلن دنفل فی جدر ,لج هربو فرتغ :دنالا ی

 ( هلن رک كميم و ماو هدیرب ندنرلتداعس بسا

 نددیز ن هماسا « هدبرع تادافو دعسنا . یدیا

 شب نوا ندنیواهر یحندنراید جحذم هکردیاتایاور

 هني رلیهانبتل اسربانج هاکراب ك رهلک هرمغس ترضح هسک
 یعسا هکیدبا را وتآ رب هدننابم ایاده ی راکدتا مع دقت

 ريع 1۷ هدنکرت هکر وند رقشا هسرولوا یم رق

 . ریلیدیا

 نالوا یس ہر هدنس همح ردو ندەرغ شا

 . روند 4 كکرا

 نالواهدنسهپح كنمسق تا. هلمص تنم« هرغ

 . روئلوا ریبعآ ریخلاحابص هکروتید هضایب
 هدنعآ وقكنمسق زر لبحح . ردندلححم ۰ لحح

 ین رکلس هد ریست وک هکر وند هضاب نالوا

 ارج وچار یک ی رازد بودا زواج
 «هدنلارب هلمغایا a ءهدنغاا ترد اک و

 <. رولوا هدنغابا رب ی < هدنغابا کیا زکلایو

 ۰ روند لحج 4 لواو لحج هسرولوا هح)ر ول

 « یسهجر سوماق »

 1 مب را لححم هسروناو هدندرد كعاوق لحح

 قلطم هدلاحو ۰ رلرد ثالث لححم هسرونلون 8

 غاص كنا وح هغ اق یح درد نالوا ىلاخ ندضاس ی

 نعلاقلطم ۹ نالوالحح هللا هحوو هسرولوا جت

 . ریلیدیا ریبعت

 ۱ ۱ اروذا اتم ءاس ند حر اورم

 .ردلمتحم قوا هیمست هلیامانوب ًایبشت هحر هدتعرس
 ۱ لرابم سرفرب هدنمای» مت داغ م بسا یجنجوا

 7 اتقا .ربمغ ترضح 8 هنتیاور كدیعسنا هکرد

 ۱ . ردشمروی هعیایم ندنرب ندنلاجر هسی ین او

 ۱ , دودیا .تباور یفیدلوا ضاس کل رحم سم رثانا

 اا كيم مسلم ًارظن هل وق كياملع ضمب

 ا كدبمشیپ ترضح هکرید هبیطقنیا . شاق هست
 ا ف یرلقدروس ارتشا ندسارعارب ندنلاحر هرم

 ۱ ۰یداتج هدا را تیاور «فرط هدتناورر یمسا

 درد ؛ بلک هتسانعم مارک ل یخ هلبا اط رنک فرط

 7 نا . ىا رح ئا كندامس بسا
 رع او مالساا و ةالصلا هبلغم رك | ىل هلبا هجو کیدتا
 1 ا توال آو اتو اچ د رنا

 ارگ کرد رثا نا: ردشمهللا كارتشاه هقاسم هلا

 یدیا تیک
 رلت ٣ نالوا هدیلدوج هلضف ندنریس ی

 1 د هچبس ییا كى داعسبسا یینپش
 ۱۲ اب

 koz UJ مدا هدهدتنآورر .

 . ریلیدیا ریبعت
 دنفاءیډیا [J] | رقش«هحب-آر طظن وی

 ,. نالوا | ندنفرط هنیهج ۍسرفول يولع هللا لص

 دنرزوا . ,ردشءروبب ارتشا ههود نوا ندیبایعا

 ۲ ت 03 ۰ تلا, .ردیوم ,ندنینب نیا ینیدلوروس هقاسم

 رس رف ر نحو انت ( لاقعلاوذ تداعشبسا

 بمآ هرلعلض الو یەاد ما وق لاقع . یدا

 ید هدنمان فی تداعسسا ۱ . رلردبا

 ۱ Tier ., ردتءد لعاب 2 ]۱[
e ى 

 .i ردیوم كا ءارقش []

 « رولوا تفص هاسناو باود « ردفصو

 ما یر قاتقاینز هردیمسق تا کدنفسق

 ت ل یر هلوا یم رق یخد یغور وقو یسلب
 5 .د تک هنالوا هاس یغور وقو یسلی « رونلوا

 طب . رولوا رعت یروط

  یسهجر سوماق »



 ءاربلا یان هعس ر هلص دفا ریمغس یو هدناورر

 . یديا درو هد یر ندنداعس خل وتا شما ادها

 درو یعسا 0 یدتا ءدش تار رادلا یع هرم دا

 اچ فا ست رگ چ ےہ دع یخ سو ی ا س نکس تک بک اک ست اکسیر یک

a“ -ی  

 ترضح ی آو یرلترضخ نمدنفا نمربمغیب . یاب

 . یدلب اع ا هدنرزوا هکلیدریو ۰

 هکر رد یرلرکید و یلایمد نیدلا فرش ظفاح 1
 «یدنآ .یدب یرلت 1 كان رلت رضح روا ناشیذآ 2

 «ننسسا . یدنل وا فالتخا هرز ۰ ردهلع قفتم قفتم ۰

 دفا مشتی کش ها تا ولان نإ

 فر ؛هحبس :یدیارلنو یرلتداعنتسا كنم رلت ی

 رر نرس < مار ی 13
 درو « حوالم هدرخآ عضوم هنب. جم +
 هدنرع یدلبا رک رد هد رام و

 نابنرف یاس .« لا نوو مات « دا

 ہک _ می سک کر سک ےھت

e: 9 

3 : ET ۱ ۳ 

 ین هحورب هدیرلت !ندباراهتشا هدنرلتل ۲ كمحوبرع

 . زرو دنا داراو نا

 یراوس كلیا كمالسا هدنیسازغ دحا ح والم

 وا کردیا كنا رب نات رح هدنتل ۲ كن 8

 ء ضعاص ا 2  والم ید دارانید ن هد ۱

 ' ,برولوا یی ۱8
 هدنسا نع ارب کردی. ت توت

 یونغلاد ص نا دص «لرس . یدلو هدنر زوآ كب ۰
۰ 

 فاس رلت ۲ كنا د شما, و «جرف ۰ كل 3 ۱

 زکلاب هد نمل سم فرط < هدردب یا زغ هکر دیا 3

 نیکر شم نوکوا هنب هکویلاح .یدبا دوجوم تآ جواو

 هعفد كلبا هلالییسف . یدا راو تا زو هدف 3

 . رددادقم ترضح ندا ۲۱ ] طاترا سف قرلوا

 هکیدا راو ی ۲ ترد كن رلترضح هنع هللای تر رم ژ ۱

hi :هددح رس مدار هدنز و لاعتفا ۰ طاترا  

 ۔ےر هغ اعم كع دیا ق نوجا كملا كيل ا

 »¢ یس هج ر س وا «

A — 

 ششلوا هیمست رااوذ.فورعم بوسعی «لاعنلاتاذ
 راوس هب وسعب هدنساغ رد ریز ترضح . یدا

 سبز . ردراو فالتخا هدنو هدهسا یوی ینیدلوا

 مو « هفو رعم هدنسان رببخ یرلترضح هنع هللا یضر

 كنوت شح . یدا رلشلوا راوس هراماوذ هدلج
 هکردیورم ندساملا ند .رایدلوا دیش هد رزوا

 ؟ی لع ترضح هقو نیسعجشا یمنس هریبز نا
 نکیآ ( هداس هدزمیکیآ یمی ) لجار ًاباوج .رلشعد
 ترضح نب تم اف. < ردمجشا ندن لع ترضح

 هنلایضر لع ترضح هلکو .رلشمروس محشا ندیلع

 لثغ هللا تب واتس ۲ كاهلهم هحنا وا یعومسم كهنع

 . ردشمهلا

 ال نفع وا نا وقیطب ۸

 الوزلاقاظا نمبرگاوخاو

 هدیر ندسرف ریهاشم ندا رویظ هدبرع هنن

SSE E 
 ا . یدیا راو تار هدمایوو هدهدر وصن»

 اخ ندهلج وا هن . رذكيد یاب جسلق هللا ءاح
 ی

 ك نیص اس ختم نت RETA هبسداق هکیدا

 فانح «هعال .یدنا شلوا کرار هاو هدنسهب راح

 نوک کم حتف . ردیاب كا كلی یملسلاةب دهن نم

 کن ۲ ملس ی ءاول و هدنرزوا كنهعال فافح

 یر ملسم ن هبیتق یرفصلایولج . یدآ رار

 ن دعس یسراف ةکود یتا كنا ر قحال . یدا

 هللا ل وسر هد حرس مول یراترضح دعس . یدیا دیز

 هدنرلتداعس شیب كزمدنفا ماسو هيلع یلاعت هتلاىلص

 شلوا بک ار هقحال قرهناوم یریما كناسرف ندیک

 ندنرلتا كهنع هيأ ىضر نیسح ترضح قحال هنن .یدیا

 قحال هدكن ابفس یا ن هبواء. ترضح .یدا یر

 سادرم ن شایع «دیبع .یدنا راو وو رب _هدنماب

 هدمالسا نامز یحاص .یدبا ف .٠ كنب لب ضس يللا

 بقلت هرز سراف هدتیلهاج نامز ۰ دیبعلا سراف



 ندنسارعشو ناشرف شت رق » یوح . یدا رونلوا

 هدجتف مو هکرد ین ۲ كنیرففلا باطما  رارض

 ظا یدک ردو یر کی ترذ-نابال ۱۰ هف دیش

 یدنلو هدهماع مو کرد ی دا ترافا ی دابع

 شاش" مره ج یدلوا دیک داع ترضح نوکژاو

 هدنرزوا كنو هکرد یسرف ټیک نت ساع هنعروا

 : یدلب وس یرعشو تقووآ « یدنلو هددحا مول

 مرها ییودعت هنعروا انا

 الاب الا ةارخلا منع و

 مثج نم یجز رامدلایم

 ۱ راد ی ۲ كنهرغلا نت دل ون 9 )8 ءرابع

 :: رد فصو هل وش راما سنا سرضم

 هم اع مول لخا تادهش دقل و

 زابعلا سراف تن اقلایدم

 دا 4 ۶ء هللایضر بلطلا دنع شه رخ ترصضح “الرو

 2 روس هل وش هزم ترضح ه دنقح كيون ۰ ۲

 ۰. ردشم

 لا تام حراق
 [ رظن اور كى هدسع وا شو ر 3 لالطا

 هسداق . یدنا

 هنغ دناوا هیاکح . یدا

 شادشلاردعی نم دادش نم کب یسراف

 ی 3 هاو هدنتشه راع

 ناشعا هجایم ساب هرزوا كا روبع یر ارظن
 یر هلا لالطا كرمه ا هحیص یکی « رلشعالپ وط

 . ردش وس ۳ تب عاش هدنایو . نتشالتآ

 تملسا ناق وع ل اخ نع باغ بدقل

 لالطا نا کب

 فوع س كلام یسراف هکر دتارب 2ارمشلاذ

 سرا , خادش

 . ید یرلترضح

 / یدلوا لک

 نوکوا و یدا دب اق هدنینح موت

 : ردشعد هل وش هدنقحی |

 ضغ نایدحال تدعا دقو

 لالتعا ه سال و تارمدلا ادو

۲ 

 لاب رح هناردبح هدنرزواكټ او هدنسەلۇم 42 داح

 یکیا ٩

ESSEرفعح ترضح ی رات رحم دفا ربمعس ین  

 3  هناوق كناملع ضعب . ردشل وا ارگ

 كزمدنفا ناشیذی هکنوح . ردشمروس ادها

 1 < طق . یدیاراو یرلتداعس بسارب هدمانوت

 اوا شمرو یایو هنآ e هنع هللا یخر رقعح

 ن رات رضح هنعهللآیضر لعترضح .ردلمتحم اهد

 وذ سا کید 7 یر هنا هحس

 موم ر ی ام هنر ارد هب

 ۱5:1 رد 1و كپنع هلنلآیضر نسح ترضح

uo۱۳  
 ۳م هدنزوسلد هند هالبرک رک الا نیسان
 ۱ . یدنا رثغا برخ هدنرزوا

 فرا 1 مطل . یدنا یمتسا.- یسرف كپعهلایضر

 هلا حد باطحلا ن رمت نب .دیبع هدیسراف هکردیا

 راقغ رذوا «لدجا

 1و «یدناو هدنفص هلا هواعم ترضح . یدا

 1 ا هدنقح یسرف . یدشا تاقوک هدي ول وا

 ا

 : ردشل وس

 E 1 سو ہاشولاوڈ ینیس ناک اذا

 ۰ هبلاط انا مد للطب راف میط

 ۱ ع یدطالایصحیس هشاکع « همللاذ

 3 هکردزتاج هر وک هنل وق كاب ص . یدیا

 ه4 شاکع ترض»- او یرلر مض> سصدنفا

 س كkگ_kÃ—AQگQÃګک—کگAگAګک

 رف رز هد فطغ ی قیعغ ء. رلهلوا شروب

 ردیوسنم اکوب رس رف ناد تافطغ لبح کیدا

 تج صاق و ینایا دعس «اقس . رد لا قباوس

 ر روهشم هد بم با زعلاةواه یدا فا

 و بولوا فوقوم یرلراک یف 1 هبا نعا هک دا

 2 كەوا روو رردا هوز هدی رز وا

 ۰ ید را رلبا می

 و ی یرقشا سرفر دلصاعا یا ناوم



 یالغسئاس .)شماررک هل اندا هتناي و یا
 «رریک هسردنا [ ۲ هج 6 ردا گر رحم ]1[

 جوعا :شعاژدآ و ايظا تا هسررک دعا حج

 شک ۱ لسنو رشا ندنو دابر هکردت آر ۷

 : کرود هعیر ی دی
 هلا یوان تلا القاعم ۹
 فوسلاو هتیح وعالاتاث فن

 : ردشعد هل وش هدینتم 3 ۱

 انقلاو مرا وصل او مداکلاذاو

 عج یشلک جوعا تانبو 3
 : ریلیدا E جوعا هدنتيب قەد ا كر 7

 اتنابق لوح نتس داانا 3

Esلا ا ید جوعا  

 عدم مدقت» هدنحدمو فصو كحوعا لصاح ۱

 . ردراو یداصقو تاسا لبخ كرع یارعش

 هکردراو هدر رکید روهه هدبرغ هلرمان جوعا ۹

۴ 

 هه دناوا تاور . نفعا نک ک ارلاداز 9

 "هاسقایو دزاموق هندزنمالسلا هلع ناهلس ترضحأر ظن

 هر و هنوعیم تثیه ) دفورب ند مه رج

 :همالسا | هلع ناملس ترضح نامز یرلکح هدآ تدوع "

 كج هدا تیافک هزب هدلو . ردقازوا ضرب هلایاپ

 ید ناماتترضس ::زاههد روت ناتو 9

 هلزیمرب هک ۶ دو ۰ "شمروس ادها سرفر هرلن ل

 هزسوا لوا ندهژاب یزد هو | زنی تقو نککیدتنا

 یاننا ,راشمقیچ هلو بولا یسرف دفو .رربتک م ط

 قحوحر هنرزوا کت 1 وب هکدنیا هل زیمرب هدهار

 شو یظ . شعا رلریردنوک هنمالوا وآ دار هر ۱

 ررتک بودا دیص هسرلک تساره شسحو راعو |
 . راشمراو ردق هن رلتکلع هلا لاع و . شعآ

 یسه روط ج 9 0

 همنلسس ندنورو فیفخ فیش [۳۰

 ی ع تست زر ۳ ۹ ۳ ۳ 1
 Kc او Ab یو ارشد نکا تر 9

 را ردب ۶

 تو
 3۱ را تا. رادار هدهتمسا كسر هلتسا# و و

 هتک ارلادازوم هتشبا رک اجوعا  زاشع 9( ینیزآ

 2+ شعاآ نڪ

 هلا سحاد هدیسیکیا ندرلت آر وپدم هدف هنن

 نایند یو سبع غ تا ییاو رور اربغ
 هلتیحو . ردشلوا لاتقو برحبس هدننس یرلهلق

 ۲۷3۰ ردراو فر ریش هد تر 9م

 اوشا هتدالحو تساج كانسراف هدمالسام رات

 نی هبقع هدیر ندسرفرهاشم ندامات زا رحا هلا

 نوجا هبا هک ی العا ناشن رفنضغ*یزاغ هکردو آ ك مقا

 یهدنتل ۲ تقو ییدلک هنلحاس كن یالطا طح رحم

 دهم ول استاد لا و روند هو و

 نام وش همتع لع هاکشب < مدیا كحهروتک ۵یرلیا

 كتا وا هتندحاهاکراب ییسار لک « « یدتا فداصت

 تا را کاتو 7 یدا شا لاصبا نکیآ هدنن ر

 ردق همیظع رر نابلوا یرخ ندنتدوج وم « ده اج

 . ىدا شا مزع کلا نامعا ماس لاصیا

 ی 1 كناراد

 کردی 1 كناراد ندنآ راهع دق كولم هدیرب ندا

 ندا ا د هد را .

 هدردراو چر اضراب

 هکردی 1 كزورا ندا هی ناو ا هجا یادی

 یدوعسم هد « بهذلا جور » . ردندهبخ را لوخ

 ه راع هدر ؛یعاشروح ما رم هللاز ورا هکر دا لقت

 ندنامع و«شلاق زج اع تا کیدنب دز ورا نکیا ردا

 هدهسیاشعآ بلط یتسرف نالوا فرعم هابمات موم

 ناسح هدنامزو .شمراتروق ینا یدنک كرد ااا

 فرم كزبوربا هلتناما كنلاخر « ىئاطلاةظنح ن
 یدنک نالوا هدنمان بیبص كرهزوک ینیدلوا كال

 هبهلظنح س ناسح ید زورا . شا دقت نسرف

 اکو ناشح هکیدا شمر و یدادیش یسرف یدنک

 تامولعم یهدنقح سرف هاشم ردقهارو [۱]

 , ردستقم ندرتآ مات » دالا تانفاصف داحالادقع »



 - ۹1 بس

 . ردشلتروق بوشوواص ندنچمآ سالج كرەني
 ۳ شیک و یرد ا

 : رودیآ تیاور هل وش یناطل ةلظنح

as 

 ۱ دیه هنسول وا قەلوا

 ن ناسخ یهداحو

 ۳ نم هدا لا ق وف ندنعاض كلافه سوت

 ہزانجر ےظع هدنو یر م بس

 E نر ییدشا نفد ۰ شمهلآ بسر فال 1
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 TP ۱۸۲۷ .۰ ردلکد قو رلتآ م

 س وتسنا ۱۳) هدنسمهداقآ مولع < راه نس

 شلرلآ هلبا اشغ ندنرر هدنرلقای ۲ كوا ( یسهسلج

 هدنوبل تاون هکردشغا تح ندن 1 ر یلةمراپ چوا

 دنن ویسکل وق كهدرب ويسوم یرړدم یتکم رطی

 " یهنوم وب « رایهنساورفوژ . یدیا ظوفحمو دوجوم
 ۱ هب رظن و al T ها و نالوا ندشاب رظن یدنک

 ۱ قة ایف یدلبا .هعلاطم ندنرظن هطقش تاخساتسم

 ا لاکشا نلیدبا دء «هداع قراخ «هدب رظنو
 عرخا تروص ر هدعو ه هم رث ات كن هفلتخم لا وحا

 الا بابت ندا تکو ذخا

 ؛اصالا ریشه تشر .(ینوناق عاج را ) ریلی دبا قلت و رظن یک

 رف عو ییدمر ۰ ردیش رب هلو هد سرف
 صضب ؛ هدرضاح نامز ندنت دلوا مباصالاریثک یدج

 ۳ رو یان تقلخ بئارغو نایروک هدهسرف لاکشا

 دم ) كوضعر ( قلوا ىلةەراإب
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 راو ی اروهعم رب كسوراو ندرلروطارعا امور

 لاو .یدیا سا هست «سیر
 5 کود لاک ندنوتل ۲ هک شعا روس ردقوا

 ۱ ارکوص .Eo شا ربتشاط هدنناب اد

 ] وو» هک ی دا

 E . ردشمریدبای رازمرب هدناقساو اکو

 ا هشت الوکلاق.ندنراروطاریعا امود
 ییدغا هدنقح ناویحو ندنفیدلوا نوستفم

 ( یدآ رد شمال اق

 ی راکلع «ندرم میرا راو دهکیدباشمریدایروخآ رب
 ۱ . ید ندفدص

 ءارهوجم یک ۰ سلبا ندربف رب نالوا شاف یلتی
 زالوا نام اج هیفقاب-ه ۲.۰ یدا ضشعلوا نیز هل

 ۳ ۲ ما هغوق الوت ندنونل1, نع همدخ
 7۳ لاق .یدبا رلرریو بارش ۹ هلا رلح دق نوتل

 ۱۳۳ لا مرغ یدنک یتآ نم

 كن ) ه سوناتا

 لا هدهقبتع نورق « یسیچمای كن آ

 یدا ررو هب زآ یزدلاب نوتا ۱ هناوح رابتخ و



 « یداشغا نییعناضعا هنسلحمساباپ یسو اتکا
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 هد دق اظ هنش دل وا تاور و و

 ندنسهرضاحم ندا ماو د هنس نواكنبر شاو ورت راتنات 3

 هلباهعدخ یتیتفوم یراقدءهلوا لئان هلت وق قرهناصوا

 نوج كنم , نايا زووصت یھ تکا لا
 مسج تاغ ندحاغآ هرزوا قلوا هد ةهمدقت

 همین كرت هداروا ینوو رلشسهل | لامعا تا 3

 "ةقيقح كرل نانو رلبلاوورت . راشمتیک بوشووام
 یا یھت و قرهلوا بها هن راکدهلبا تدوع

 كن۲ هکوبلاح + رادشقوص هرهش بولآ ر یراید کا
 هشيا «نیل هحبک . شا افتخا رایاتو حلسم هدنفوج

 نونیش ناناوب بولجم هتفرط رانو و نالوا فقاو
 ی رلرواکنح نانو ند نجما Ca تولک یون هد

 هدهمتاسدا طق ردلاصم رو رال 6
 هلتیجو زکلاب . ردشلوا نیمز هاماهما قوچ كب

 رب ردراو قیا

 تریش سک مون لو :هداطسو نو رف

 ینااوحا كنامز وا ییرثک !هکردراو رات 1قوچشقا

 ۰ ردشمرک, هرانامور ندا رروصت

 نالوا لخاد هترلن و اه لیطبما كهي اع نیطالس

 . رددودعم هدنساریص سرف رهاشم هدرلت ۲ ییمات

 یرلقدروس هرصاح یلوساتسا كن رلترضح حاف ناطلس

 ریس نرم داع دیر نر هدانا

 برح لنامع - هلیا ت تساجو :تیالع قوس گاف

 SEE یک. ردا ب 4 تدادما كنم راک

 هللا هعقو وش هدر هقشاب ندنتبسش هاف ت

 نیطالس ا هخراب «

 ریلپ رب و رلمات ل

E 3 iرضح ناّمع ناظلس و ] قیرلمسا  

 ترضح نور ه دنس هدصق در

 .یرلمایوت قرهجا یرلوبق ك رش هډ ران وب .شمراقیچ
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 تیغر ردقوا 41 نایرو یاب ربق یلسیس كه اشداب

 1 تقو ییدلوا 1 و 6 هکش عا راو یرلن وام

 هناسحا هدرادکسا تاو شنوا بجوم یرلهناهاش

 مرام كن هنشاب كرارم . ردشلدیا نفد هلحم مان

 یرازم تا ) . ردشماکید شاط هدرب رعشم یتافو
 ( تعحا هنسهدام

 كناذمات ناطلس دما هحهرق . یا كنادردلا وا

 یارطا هلبما هر « یلکر د یا .» هدنتا1 یسهب رت

 رب یلشاط زود هدنجما كنو هکردراو هبق رب قیچا
 دوس ا كن ادردلا و | » هراز و ,روبنا و رام

 ك « ناطلس دما هحهرق » ید هدتناور رب کف

aهب زآ ًاکربت , هنجما ق رت و ب, رویلپ رو یاب  

 كالب | كا یرلقح وج نیمورو هارو ۳ رولبکود

 زا ره آ و رل هدلا و ییتقفش « رلروب رول وک .هدنسهعج

 نکریشالوط قجوچو رلرریتک هجربارب , خد هب زآ
 < یعدورو قحوج هک اشقو . راراجاص نیم كتا

 رارسک نابرقهرارکو ده زا هلتح امس تسد و تك

 یسهرت كناطلس دما هجهرق

 . رلریتیغاط

 ها رقف نانلو هدست

 كشن وک هدهینانو رطاساهریطاسا ےہ تا

 « سورهترا : ردراوی اترد شملشوق هتسهارآ

 یسج رب ندرلن و ۰ سوئاغولرف < سورمال .نوت هتقآ

 یهدنساتنا یعولط كسمش هکردكمد رجاسورهتنرا

 لعاعش -ردستقم ندنکنر-نوکلمل

 ادس عافت را ندکد لکو هدقفاكسمشهدو «ردهنسانعم

 - ردبانک ندناعاعش ییدتا رشن اد و ندگ لب |

 زب رهعشعش نامز ییدسا برقت هرهظ تقو شمش

 هدهنآ یجنجواكشنوک " ةيانک ندنو ءرولوا راونا
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 مان یلابو تناسک كنامرهق مان لیشا ۰ سوموا
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 24 قصار ELSE لار

 ندرطاسا لخ ر هدنما نورا هدنسهناسفا مان
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 رهدیآ فصو یرلتآ

 اد الاس ووا هس

 كمەمشودەنلا كلو زرەس . یدارودآبقعت نوتنن

 نایالتوا هدموبحم وا « یدتنا من هغارصق نوجا

 فتک یهعدخ و نوتنن . یدشیراق هنا كرلقارضق

 تروصو و . یدلبا لیوحم ها یدنک هدو هلکغا

 ك ههلا الوا . یدنلو هدتبسانم هليا زر هس هلا

 یک ندنو بضغیرلهرکض هدهسیدنآ تدح هدایز

 . یدلیا نوکس
 لوک ره ًارظن ههرطاسا تایاور هنن « . شلوا

 عزت 9 لبق یسهل . شمر رو ه تساردا 3Y و

 هرهاسفا ییدلیا طبض كناسیون ریطاسا .شعاریظنی

 (تعجامههدام و ) دنر ووا همه تساردآ ار

 لصاح ندتسانم و نورآ هتشیا

 ندنرفسهعبس یاسر « شعازق یهقاسمهلبا نوب را
 .ردشلسهددا تدوع یمیدنک زکلاب قرهلوا غاص

 رار هلا نو زا هدهقاسم

 نیس ا هد كنو زل وا یسوراف ,یمسا.تنآ

 یرلتا كنهلا سرام هدرطاسا . شعا هد اعلاقوف

 « فوخ هکیدیا ریلیدبا همست سوبوفو ۰ سومهد

 رکید نالوشوق 4 هارآ

 فشخ ردق وا یار ها نود هماال

 را
 ةافاکم واط رش قمرات روق یو زه یزق«ندنودهمال

 ەدى ال1 كدمو دو سوسهر . شم هتسبایرلت 1 و

 هلسا ناسنا یرلتا دمود . ردندهریطاسا لوبخ
 اونخ .شعا اما لوکره یرلت ا: و . شعا راسب

 سوصوا .ردرکذ ناباش هدیرلت ۲ كن هنانده ریطاسا

 یزرادکح حرف مدق < كرت وژ ات و هکرو د

 واك تدشح

 شعا ررورو هدیرزوا وص هکش عا ریسلا

 طخم هدهطش کیا ایثکا

 لدب اکو تقو ینیدریدلق یدماغ یلغوا ۰ هسور

 ۱ . ددندن وص كراسرف درو

 1 " كنابدا تا .تاسدا س تا

 Easy ردا لیکشت نیمز ر لز وک هتدناصقو

 "فاصوا كرات داوو مارک هدنامز عج چاغ

 ع انش صولا لم : ردرلشعا مظن یتگادمو

 ۱۰ رود دانا فب هنرلهدیمق اب لوخ فصو
 نم هحقدل وا هدنمظن كسرف فاصوا یسارعش برع

 . یمارمش كرت « مج هالا یراکدشا ليم هقیقح
 یرلتآ "كناع ۳ طلب, تک ع ا ارا

 " لزوک دبا وب یسهدیصق روهشم كنیم هدننصو
 ۳ . رولوا لاتم زب

 رلهمانهلسلس «رهرجش یربا یریا هتیرلت۲ رلبرع

 . یراقدژابیک یراکدربو تیمهاهدنسهجرد كما بیرت
 ۰ یا یموتاکرح یرلنوط «ینلاکشا كرانوبهددناشن

  هدکطا مظنو ریوصت یرلتعرس جرد « ییرایوخ

 مد لاف صو كرع یابدا

 .راعشا «كنا رعش

 دو هیف

 . اردا تبع زاریا

 . هدلاح کیدا نایرح هدنسیداو تقیقح ریوصت هلو

  نمضتم ینفصو تآ یک ینیدلوا هدیش رهیسابدا ناربا

  هرلد وبقمح هنیرل هحرد كوصكقارغاوولغىخد هدنرلز وس

 زکلای یآ كن رب لزوک یرعاش مجع رب "اتاذ

 ندنسلوا زام هلتعرس ر هداعااقوف ورا

 اتو ینالوط ندنتیفول ام هلا ر وصت اضحم دوخاب

  همیمض رب هناقولخم انا ندننالیخم یدنک یو . زا
 عطا هدیث یقیدزاب . رازاب نوماكمربتک هدوحو

 ریل ینلکش همانتنارغ رب یداع هدایز ندهموظنم ر

 ینیصوت موزا كناوح رب لزوک هلو مت یابدا
 هرطاسا صرع ۵ رار ودیا ر

 2 1د لادجو كنج قلعتم ه هنغدق تافارخ
 قسم ام زهق قد ع2 كنرت ندرباک | هدیرکید

 1 ها ظن هلا یسهمانش روم كنیسودرف .هدرلهدصق



 یابد ابخشلر او اقلطمهسیادوج وم تآ ردنین دن
 هدزن ر ردشمرتسوک رلهقراخ كحهدیارتس ییاتفآ

 (رهیشخ ر)یکو ( هلاریبعترب شلک اي طقف فورعم
 ندف را ادا رو لور وک هدننآو د ین کل

 هدایز كا كننو وا ناقلاق « درج هدنسارا ری رچیکی

 یندندفرط رکید «هتساج نامزر ینیدایغوا باود

 قجهقارب هدنکسلوک یلوبخ ٌةقاتسم هدن ابیدا ا

 ندنغیدلوا فداصم هتقورب یکیدلیدا ,ی راشی رای هغل ایم

 ندقرش هدهوطخر رلهبشخر لقارطمط « قالدابو#

 وگو وخ ها ری نرودبا هفاسم یط ردق هرغ

 ورک
 لصاطق . ریلیدبا فداصت هت ییارب نم را

 کیا یغی دالشاب هلرادسن نوزوا نوزوآ هدنفصو ت

 یر ندرلن و هکردراو هدیصق

 و ی
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 امس تفاطا نج 3 هنا را 1

 هدیرکید هلمتب

 هاساه نواه شخر یمز هللا ی اعت

 هاد هحناک ارتب یمارالد رب وصت هک

 نوکر ۰ ردشمزای هللاا ییهدیصق یجب ر یعفت

 هداروا . رارروتوک ههماع لبطصا یهلاراشم معاش

 هررک ندتقدرظن یر یرآ یهصاخ لوبخ نانلو

 ,ردنادبق هدغاک یهدنلا یرلن وط « ییاکشا كنسبه

 یرامسا هری ۲ تامولعم هدنقح یرلدیورو «یرلیوخ

 زن ی را . زدی
 ءابصداب:رو دبا رک ذ یرامساوش هصاخاب هدنسهدصق

 «ینعابیالح «ناحرم «یروط لحاص ء نروا«رایط

 یمیروطعنالتترا ۶ رو ساق  اموت. مه
 یی اغا  ییروط لغواشیاق < « یروط لج

 سه 8

 یر ر دا ی 3

 نس ەدىصق ه ردص

 هه
 یهدنرلمان . یا اغا « اصداب « رایط هداریص
 راتو ی رفظمیرلقدنا زق هدارواو شمروتوکیرلت ۲
 یهنکیآ كنعفن . ردرلشمروب زارحا هدنرزوا
 . رالشاب هلفاص وا دلتا وب هنب یسهدبصق

 نص ظفح كلا س سرف ةحصلا ظفح بس 4

 « وص « م « لعن « رای هد قاب بولوا عبات هغفا
 قفاوم هسدعاوق تح ظفح « یمبسقت نسح كتمدخ

 داوم یکه ظفاحم ندقملهتسخ یلاوحو ء«یذاخنا روخآ

 نیم ا تلعف . ردنرابء ندهراس تادشو

 ینیدلوا مزال وصوم نوجا نیمضت كن هندب تاعیاضو
 كءاوق نالوا ت ۲ هتاکرح هما هنخاد یاضعا یک

 تکرح «راعت « اض ترا رح هدنوجما یسهظفاح نسح
 هدکلرب یوم كراو هتشیا . ردطورشم تحارتسا و

 كناوح هدنتح هناحطنارشو ه هظفاحم ینتص كنا ويح

 . زداقسم بس هما قمدخ یحهدیا افا
O Eیدلوا ےس ام هلب رکیدکی .. 

  یشورو یداع تعرس « هرزوا كّعا تحارتسا

 هدنوک ناوبحر هلطرش كماعا زواج یاصن تلق

 اوا ا و < یاری .تمتج تجاس۲

 تلاو (۲۵۶۱۵۶ ) للوا راحو سباب « راداوم
 <. نللرو مق مسق امطتنم وصوم « للوا وا یوا

 مدقمندع وص « للوا قو وص زا و قار و زا وص

 كننيبعت مو .رد لرو لوا تءاسر یلقا ندتمدخ مو

 ماشقا یمظعا مسق

 ردتود ناباش هد ص وصح

 یرماالح
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 كلرو | م یو ها تانج

 را هرکی کیا هدنوک
 هدنلاحوو یلماملکح هروح. ر را ناوبج:ردمزال

 ندناب وح + ٠ ردیللر دنا وب ظوفح ندا وه ناب رح

 < هی ۰ رصم « یادغب « رادواح فالو < هب را

 راج «نایص « توا یروق ندرل اصو «قاحرو و هلق

 رایشیک سین اتب «یسام لار ؛جوواه ندنالوک ام كوكو

 هادسج اوس كنلقن هدایورواو كک ا یداع هلا

 کک ناوبح نلیدا لامعا نوجا راناویح هصاحلا



 یسالعاا هدهسیا ترابع ندهفلتخم داوم یک

 نانلو ردنوا یروقو فالو

 «فالوایو هزآ و لک ٤ - ٩ هروک هنیرهتچهرلناویح

 ناک واک ۵ - ؛ ایو توا یروق ولک 4 - ۳
 هدایزیناتشاو یماسح كلا وح «تمدخ.رونلوا اطعا

1 
 6  هب را

۰ 

 هدهفشح تامدخ

 ه ردلع | مض اهد هیق رزب ههروک ذم و داقم هغ دلوا

 .دس زر یزید رپ ید كاتبا یامزدافس

 ۱  ردنللدیا

 ندنکحهدا )۳ ی )تك

 ادج كمسک .یرلقوروق
 یناویح كراکنیس

 كراهرا هلتیعب هب هدوم

 كل نەەراسو ندروماح داش بولوآ حب .دش نااش

 كياوبح .قور وق هدلاح یه هسا جت هل دصقم

 قمرا ترد (یرب سوقم كرکعا ) ندنرلهعطق بنح

 لع یا ندا تو ردق ,كج هم ەش هن سير اقوا

 تقد هدایزكی ه هرلقان رط نالوا كعد

 5€ E هتل هلک انا و

 لخاد قاطرب تا : .هبرطس

 اظن هلا وحا هدزلنو .

 طب « دیدش ۰ فیفخ ۶ نمم « داح ۰ عضوم

 هل رامان یز او: یدالو ۰۲ یراسربغ « یزاس ۰ کن

 یسهبمومع نفارعا كل هتخ ..زونل وا تفیصوت

 لعن) .ردیللدیا ,

 تبابط ی ا

 رولوا التبم هضاصا یجراخو

 ات شا

 یرلقال وق یی الغ تو 0 كلن وکشود ی ومع«قل زتس

 یسرروا كرلیوتو یلوا كواوس كرازوک و قوفص
 هتشن یکنامز یه كناوح یک "هرتاسو ینلقووطو
 هداقس : یرلهحلشاب كضارما . ردسالقا كتروظو

 ران اقتحاوداد نا فات . هح ول وط «(هحارسو هفاغنام )

 زوب وا «(هلل وتتسم هلز) مزرتعلافنا « تاباملاعاوناو

 شاب هجیلد «" یبغالب « مروغ « یدینوفینءاج
 قض)سف قط «بنلاتاذ « هترلاتاذ « یسهعود

 نام 6 ہہ املاح و رج هللا ضا س! یک. هرتاسو جو را

 هفللابوطو یرابرغ ز وک بوانتمو لخاد نالوابحوم

 2 ۹> راخضا ما . ردللع یی ومو نالوا یداب

 ۱ ندشرارح هحنایددا سام هالا رلب املا یهدرلقام

r 
 ۰ وا هدو تولوا

 ..رولوا یللب ندنسعآ سح یرغا كناوحو

 قوچ كل ی اععو روصق

 نال ردتقمربغ هتساذآ كتمدخ نلیدا وورآ یلدا

 هتسهران فاصوا دوخایو ندا ضيق یتتمیق ابو

 . زدیرابع ناعم راس نلسهلتدنا ضاما لیاقم
 (هدنسدا سم «لوخ؛یواد نوجمآ تالصف )

1 
 ۱ AF | یم خسف یا هدنرلتل ود تورا ۹

 ر نامغتدم نوجمایرلدر یه .هللابایسآ نالوا

 SFA لب هام هدر بواوا شلدا فو هد رلز ون اق

 ۳ هکعا تالوا ,ردق هتسهدام ۲ ۵۰ ندنسهدام

 ۱ «نوکسءادغیولبغازوک بو انتم ًادانتساهغ دقلماعتو

 «هحا رس «هداقس ۰ ناغولوصو رزونوا هعرص ء زووا

 ناضتدم نوکر عب ۱۰ بیاعم یکروک راقب « موغ
 بونعو ةر هاکو ۳ رولوا بجوم یم خسف هلا

 ۱ 5 ) تغحا ص هنسهدام

 ۰ e هنسهدام شااسحمب : تاحشس س لر 1

 رل هدام تنومەر «یراوس :هب رکسع سم تا

 ارکوص ۳۱سه اد ترا

 دنقح تآ هد ناشلا مظعنآ 7۳ ردتایا وح فر یا

 ESS هد هف رش ا : ؛دلوادرا و هع رک تایآ

 هدن سه رک تبآ » هه 5 » صوصخاب

 باتک قح < ۳ رد نوا یھلا مق ریظم ۲

 تایل ها 2« ا هر وس Pe دم

E9 ردهدنقح رب ےن  isج  

 قت ا ردكعد یراح وس هکر ده داع



 لص هکردینافا توص یبدننا ر امضا توی د

 هلا ع زفو بعت . ردسس رب یریغ كن همحمحو 1115

 رادهحص هلا توص و تا تقو یکیدتا ریغت ا

 ندنردصم ءارا ندنباب لاعفا « تایروم » . رولا

 یع) رات جارخا < ءارا . ردیسهفیص مچ لعاف مسا 2

 .ریاک هنسانعم برض حدق .ردکعد قمراقبح سا

 .رب راقح شت ۲ تقو یفیدروا هشاط هلا یرا فا: تا

 «تارغم » . ردراو تراشا هانعم و ەدە 5ا 3

 . ردهتسانعم توادع دادتشا هدتهراغ 6 راثآ 1

 ۳ ندا هراغا هدحبص تقو « 2 تاریغلاف » ۱

 . رولوا كد 3

 ندر هدتقو و هکر لت ۲ وا نعل « اعم هب نرتاف »

 ۰ یدا دانم هدتاراغ م تقو

 هکرلت » وا و » ًاعج ه نطسوف » ۰ راررب دلاق زو

 «حیط هراررک هنسهتروا تاو ًاعمتح هدف و حابص

 . ردندایخ تافص رابغ ةراثا « ران جارخا هلبا رفاح
 یکینیدا وا لزا هع رک تای e هدنفح تآ هنت

 یاضفو فرش هه یا نوجا هلا لسسف یازع

 طابر نمو ةوق نم معطتسا ام م4 اودعاو » هدهدنقح "

 ممودنم نرخآ و کودعو هللا ودع 7 نویهرت لخا

 هلا لبس ف “یش نم اوقفتنامو مهملعی هلامموملعت ال

 لا جیم رک ےل زا « نوملظتال ماو مکیلا فو

 یدادعا لخ طابر نوجا برحو ازع هکردشلوا

 ث داحآ هدنقح یاضفو فرش ك ۱ : رولیروس صا

 یصاوت ف دوقعم رضا »نادا دراو هدهف رش

 ردا تلالد هسرف تلبضف ییرش ثیدح » لاو

 هد ق ےک لصف کت | هن ۾ رد لح ناهر زا

 یرلهمنشک ی عب یلیهص عاونا برع نولایخ [۱]
 توص نالوا یرهح و شحا ۳ را ردا ےسقت هلب وش

 لحلحم .ردسرف توص نالواداح «لاصلص .ردسرف

 .ردلهنغ هکردلبص ر نلهعا « نالوا فاصیوص
 ندرخنم یوص اشک ۱ «نغا . ردو سخا 8

 هنینح هکردلیص رب ۰ هحمح.ردلییع ندیا روهظ
 , ررتک هتقر ینبحاص سرف هلکنوت بوک روک
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 بس 64 س

 كب هدنرخ ًاتمو نیمدقتم یارعش هدنالسا راثآ
 سا رعش ںرع هه . ردراو بفانمو ثحابم قوح

 ناوبح و نالوا صوصخم هناتسبیع یسالعا سنج
 رناوت ددا هدیآ مظن و رب وصن یعیادو نساحم كکرابم

 . ردرلشمر دل وط

 < قاب کام سراب تکیه ج تولا

 5 ا االف قرش دنه .تانان چ الا

 ( وون یک ستاناب ) یرو یراکوک نالو اتان
 . ردنابان عو رب مماج یشیاشخ یقاراب یراقاس

 هدنتلایا ( وهه ) هداقبحاب .ایفارفح س تا

 ,* ردراو یو ۸۲۸ ."ردرچش و یزکر اضق

 . ردا لافتشا هلستراجم یزب ناتکو ناتک یسل اها

 هدنځ را ۱۱۲۷ هدلب وب راد ۰ ىس وش كنساضق

 ا ناف رهف اااه دلع اخ قوا جت دزد نوا
 هاسالا ةلبسهحلص ةدهاعم ( غهع ) ارکوصندقدنا وا
 ا2ا لاشرام هد ۱۱۹۷ هدم . یدا شنللق هداعا

 (قیوز )اچوو قالا هننکل اعهسنآرف هنب نادنفرط
 هد ۱۷۰۰ . یدشلدا هداعا هرلن املا هلیسهدهاعم

 هس هد۱۷۱5 و شک هظبض دیر كرللادنالوم
 هد۱۷ ۵.۰ یدبا شقلوا هداعا هنغلر وطاریعا اس املا
 ندتفرط هسنارف هراررکب اار یو یینشب نوا
 سقا ارکوص ندقدنل وا مده یرلهعلقو شه وا طبض

 برام یسهجمروطاریعا اناما هل سهما هدهاعم لیاشال

 ندنسهب رام( بامهژ ) , یدا شلدا هداعا هازهرت

 كن هسنارف ټا رک راو هلتلایا ونهه نوت ارکوص

 ندرازسنارف هلیرل هما هدهاعم ۱۸۱۵ و شمک هلا
 مان ( نب اه ) ندنرلغشاک ییسیسیم . ردشعلآ

 ۰ طة م كبهار

 كنسهنعشهلص الجر الا تاذ تانا وخ -- تا

 ت نس اوا كنفنص بک انع كنسەقرف هن ویکنع



 ج م سس

 ندنسایلماف( كححوروا ىحارچبص ) یثلآ رافطكنفنص

 نالا نمای یوق .دوخای سوکینلاس هدناباوخ لع

 E كوچ وک ران و

 ایص چوا . ردراناویح یلکنر قالراب ییرثک |

 ران هدطسو . ردراو یزوک نکسعوضوم هن رژ وا

 هلب رلغ ۲ ریکوروا یهدنمات تآ . رد رکوس لا

 ؛ رلررواهسیک ررب هنیرلیدنک كرهریدشل رب یرلقاراي

 هنبرزوا كد رلوآ یربکدلکبهلص رحندنجما كرل هسیکوب
 .ردیدر اکو روآص وصخ ه یلامش خاک تفت ,رلریلس ۲

 كنسهبمش هیلصفلا لجرالاتاذ . سا .
 ندنفنص حانلا یئاشغ كنسهقرف تارشح س

 هدیان انآ اکو .

 ۰ ردهباسماع مسا شلز و هنسساح

 ردمسا شلرو هتسلح هر هسا هرم

 ۔هج راقنایا ر چبص ص وصخ هییونج یاش مآ رلیرو

 بنذ ندا طبر هنسهعطق ردص نسهعطق نطب .ردندرل

 یتسهرظنم هدقع کیا بولوا بکم ندهعطق ییآ

 یرلهنکب |هدنقاط هلع هل رشید كرلت ون . ردیا هبارا

 . ردراو

 .ردن دج وط هکر دندم ا ماوس ۰ ۷ 1

 كيهکوکسم نلسد (تاب)و نالتندشوگ

 . ردر هدیرد شکل

 ۰ سا شال تآ

 . ردهّراب واف ىش

 نکا

 تاحوللا ةنصلغااوذ كەيى تاناوح

 مست

 یثیورو تا

 .ردیسنف ےسا كعونر ندنسابلءاف ه دیرتسا كنسەقرف

 یسهبندب تماسج و لیلاق هاتیاغ یغوبق كنهبدیرتسا وب
 هدشت هنغایا تا ندنفیدا وا ردق هرتمتاسقم ر نوا

 . ردشلدیا

Eنالواص وصخ تاتا .سا  

 ا اچ ۸ یا یروخا تا
 4 تعحا ص 0 هدام

 :a رار هلا 8 ۰ ۱ "۷

 ET 1 قاشوا بم یمناشو تا

  aیغاشوا تآ ۰ سا ینالغ وا :

 . .رارو رود یشاب تا «هنای ناب مه یاب تا

  هدیراسرد ماش ییاو هدهحردر “الشم س

 زا ای رم

 ۱ هب رقف 0 و چ

 مب اصالاوذ كنسهقرف ايادنلاتاذا 12

 اب تآ اد

Ek 

 | هتسابامافىرغيص وص كنةنص تحته رب زانخ كنفنص هجو زما

 ردیمسا كعوت رب ب وسنم

Eوص . ردح اه د یمسا ءا لا س رف دوخابو  

 ۱ ۰ ردیوس كا كنابادشاتاذ نالوا یرب یرفیآ

 یجوا نور . ردراو یاظ ددع ترد هدقایآ ره

 .ردشماع ال وطن هدب زرطموط رخ بولوا رو دهو ضب رع

 «یلکن سرب هلنا «.طاق نانسا وا دوخاب کیا «نتست

 . ردنرابع ندهنحاط ناتنا یدب

 . ردب را هی اس ماظع تولوا تاحوک

 رب بولوا لقرف ندناناوبح دل ةمبحض

 ۱ رردک ۲ یاسا رزرنخ

 .رولوالصا و هلوط هرتم رب اضعب هدن رلککرا بول وا

 ردق وا هدهیا شا انحنآ یخد هبولع ّةبلک نانسا

 . ردلکد جوعم

 ر زکلاب كتو, . زغآ روان هحراخ ندنجوا نورب

 : ردراو یو

eته فایادش تازتانس همش تم رقف تای وح  

 وص كنفنص رک د ه ر زانخ ام هجو زلا مب اصالاوذ

 شید) ناست .ردیمسا كعوت رب بوسنم هنسایامافی رغیص

 ۱ تا نیشاعلا وذ؛سآر هصام اب هسریلید.ا ف رط رب (همر افیج

 یعابر سار , ردا زىم و قیرق ندایاد راس یتغلا

 ۰ ضیرع هلتاغو هجوزوا یجوا نور « ایاوژلا

  كرلتاوبح نانلو هداج و

 رس و ناه یرلدلح « زس طقف مسح یرلدوحو

 ۱ .ردیواستم یب اصا «یراو هصق ینا رطا «نملاقتیاغو

3 
4 

4 

۱ 
۲ 

۱ 

 ۱ بولوالش یرلتلکسا

 . ینامدفوج .ردقصابو عالضالاةعبراوذ ناه ىس ار

 ا یانسا

 : ردق ه هحرد

 3 ینحنم هلفس ےک نانسا

 ۱۳ ۱ یه ار هنراتماسج



 توش یون تب

 ققراص ( قادود تشوآ ) یولع هفش . ردزسمچی

 (یراکللدنور )رخ انم,ردیارتس یا ًاماع ندنشداوآ ۱

 .ردبنا وطسانامو لیق«یربآ دوجو .ردعوضوم ۲

 اهد ندوغادج ( کک یوفوص قوروق ) جت مو

 هصق یرلقایا و قیقراص « ناوبح ناب . رد

 «ترد ی ! وط هرونروسهر نامزییدودو ند لوا

 بولوا هرتم ,۵۰ یافشرا هدوغادحو ہرتم یا

 ییهرتهیئناس ۵۰ یغور وق « ٦٦ هلسهدرللھاک یرلقایآ 1

 (قیصاب) طوغضم ًاناحو هجا قوریوق . زا زواج _

 كدوجو . ردزبجم هل رالیق ترس یکلت ریمد یاهن بولوا
 ندهرتنیتناس۳ ین كلج ردنا ناه یسیحاو راس

 N یر E اقر هصیقو قنغاط :, رد

 هع رد یدق مق كردص هللا ( نوو ) قنع نالوا _

 یرزوا كلج . ردنا هارا رلهولکو وراقلقوشورو

 قلقوشورو )ندرلهازم نالوا شمع هنا كنبربرب

 رگ سون (لو) هلفشآ رخ دوس ایو كچوک ( یرلک زچ ۱

 دا هانی دو رلیدا نظ

 كناوبح . ردراو یرلهکل یقارتعام ايو قارتمرمسا

 . ردنا لدبت ینول ارظن هنشیلوا یروق ابو قالصیا
 تا ینطب « قارتعام رمسا یریط هدنهدقح ندوه :

 زا ودرآ نکیآ یروق یدلح هدلاح ینیدلوا هدنکنر

 هرتمشاس ۱٩ :.۸ دات

 كباوبح موم . ردراو یبهقبط ناب غار 8
 یدلح تاق زکلابو ۰ واک ۰ نا تلق

 . ردولک ۰۰ ۰

 نادوس هداقرفآ هناوحو -- .یفارفج میزوت

 لونان هدرصع یجنتل ۲ . ریلیدا فداصت هدنسیلاوح

 لس هيلع ءانو هدنرلقدنخ طایمد ینرهز ندنسایطا

 یخی دن و كنغل ابتآ هدنصنم ككنب رب ندننابعش كکرابم

 كنجاقر ییدردتیا فالنا قحو شا هدهاشم

 . یدیا شمردنوک هنتسهناخهزوم ایلاتبا یراپرو
 هلماع ندناتسشدح قحو ندرصم ناوبحو هدرضاحلاح

 ا ندیراپنا یهضوح سیرهر « ردشلوا باغ

 اربصارا هدرلاروا قرهلوا ردنا دوخاب ؛روبغا هرلفرط

 ؛هدرللوک «هدرانامرواهدل دوس , رو رتس ی

 شنا ل هدهسیا هدقللوا فداصت هلاک هدراپا

 هدهطقن یرلکدنا عاجاو لیاقت كقرزا ا
 لصام او ؛ رومک هنسیراقو اهدكن راوج موطرخ یک

 کر . . روش اب رواج یضرعرذجردر ۱ و الات

 راهنااق رفا نالوابصنم (یزفروک هتنک ) هبیسالطا

 هر یمول و ه ین اهم « هدنرهن رژن نوت

 یا رفا هلبایعسو یاقرفآ و هدنرهن وب وپل هدناتسرفاک
 و ا پف ها مس یو هک

 عزا شف اا هنگ اهن فایده

 هدنسارا یلحاس قرش یاقرفآ هلیسهطا راکنز
 كمزو هدزکدهفاسم ( لیم زلکنا ۳۷ ) نالوا

 یرلقااب تا نالوالصا وهرابکنز كر هديا مطق هلتتروص

EE 

 ناوحو س . ثابحزرط « قالخأو تاداع

 را ِتانهدنجما وص, ۰« راشاب هدرل رم .هدزوا تیزفکا

 ,راذبج هبهرق هرزواكمناشن وک هداضعب نامز ینیدنل و

 ابو هنامروآ بوقبح نورما « هدنسیلاوح موطرخ

 هرتمشاس ٩۰ یشیدقار هدرب نامز ییدتیک هرلالرت

 رازیا «رلکیلد هدنکلیرپا یسهدووک جاغآ ریو هدنقعع

 هدنسازا رلز او . ردا تمدخ هنیبعت ینتماقتسا تهج

 ندنسهلکوروس یننطب هلاهجو زمکیدتا ناس امدقم

 یک وا هقیقل | ین .رونلو روقحر نوزوا ناک یرلبا

 رر ینیدصاب ندنفیدلوا مالغاص قار وط هدیفارا

 كما سفنت نامز ینیدنلو هدننورد وص . رکوچ
 یسهدووک هدهسداقج هنحطس كى وص اریصا زا هرزوا

 هدیتمدووک ارد وود وک یماب یا تولفزآوکا

 ندهققد ۰ ۸ ۰ ۵ ۰ ۳ هدننورد كم وص .رولور وک

 هدننورد كیوص ردق كيراچر . نمروط هدایز

 , رداطخ یرلهدافآ كنيحابس ندا تیاور یتغی دلاق
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 شلاق اما هدنجنا كیوتص یتلاب تآ هدلوا ورش

 یغیدمهروط هدایز ندهققد ترد هدلاح یقیدلوا

 كيوص تبان. زدهدكمتإ نان نویعیبط قوچر
 هنحطسوص یرخانم هسزلوا چیه و راقیج هن رود

 راس
 ناشالوطهلنا روس هرات یکتاناوخ ایا ةن
 رددو دوم ندنآبآ وح

 ا یا و س ار

 قرەلوا هدایز ايو یثب یددد .

 لوک نالوا رواج هرلاعرم لوس . رلرزک هدارارب

 یشرب كجه هداعر نیت ؛ ریشلرب هدنراوج رلرهنو
 یرلمسومروماب.رلردا ترحم هررب رکید ندنفیدلاق

 نالوا لوچ هلیماع . رولوا مقاو هدایزاهد یرلت ریش

 هدنرانک بوقج ندنجما تا وص یرازودنوک هدرالحم

 رلشوق قوجر هدنفارطا

 كذلاب تا بوشالوط یرلشوق رومخ صوصخ لعو

 لیجقلاب .رارالپوط یراکجو هلرلکولس نانلوب هدننریص
 ی هفیظوونیع كره ورود هحتسب رس هدنررزوا هدیرلشوق

 كنغلاب تآ «یرلبرغ نادوس ردە افا

 کلر كنراشوق رومغی نالوا یشادقزا راک افو

 هٌ رلقدل وا هدکمر و رخ هناوحو ینفیدلوا ظوحلم

 قلعو تون مو روید ده ژان کرو هک وا
 .رات ا هوص یتسیدنک ناه ینلابتآ ۰ هدنراکدرتسوک

 ادص كنف كرلن و و نشمروکی اسلا ندرلناوحو

 هنازرتسح یشراق همذآ ی انا رلنالوا شمتشیا یر
 کا نالفا تاتو ت اشنا چيه ردا تڪ رح

 شحوت هدن رکدروک یناسنا قرهلوا هغفد كلبا ىرلقلاب

 تافاسم یتامولوا : یسهعادروخ كراککرا . رلزعما

 یرلر رب نامزیرلقدنلو هدوص . رلیدیشیا ندهدیعب

 هدیرلتکر حهدوصرراراقحهزو «رارنیا هامرعق«رلرالاغ وق

 كننا ات < قنو یرصم لوف « ردلتعرس هقدلوا

 : ر راو هتحارتسا باوخ

 3 یاس aer هفاممم 5 ردادغر ین دا زآ هحلشا

 لکا یاد شماقو یلواریصح ۰ یهمام تاتا

 ,ردهدکلدیا كالپسایخدندنف رط رلل ابوروا یر ک ندهفأسم هرتم ولکرب نامز کید يشر ينلابتا .ردنا

 ا ارو  رولوا قرف یرعآ
 تمذز رالاط هوض ناوبح . رلیدبا هدفاشم هغضم

 ١ رالشاب هلکا ۰ رک هنحطس كیوص قرهرابوق نوا

 ۱ «راقایرلهحرا توا هلاالاص ندنفرطییآ كتر

 هد راقلقاطب و رال وک «رلقج هطا یکیدربتک هلوصح تاضیا لی
 برصیرارانک .رک هلتروصو یلاحزرط كنغلابتآ

 ماطر هسرولوا هدایز هدنایرج هدرل رم نالواقاایقو

 . كشنوک ندنکح هم هلک هلوصح رلقح هطاو لوکق اوا

 فا رطا «رل راقج ندوص یرلقلاب تا ارکوص ندن ورغ

 ءراررک هران امروا ا سنگ ددد وک رو هتفانک او

 لگ |ینانانکیدهنکخ بو زا هل راقایآ هيا هدایژ ینلجآ

 . هرنالراوو هدرلتوا یک ریزانخ . ردهدایز هدکیدتبا

 ۳۶ نوا تناوحو نابنا یک ییدتاوحم یعارز
 ۳ سو لعهدیاططاق ناتسا ۰ زدناوبخرب یلهرطاخ

+ 

 ر نیغزقآ ر دان و . رالاراب یزوکوارهدس۲ ندنن:داوا

 «یرلقلابح اسم هراجاقهدنکیدروک یتاسناهساکد ی ا
 نا هدننامزداصح .زمننکح هدندلفو نادکر ک«نالسرا مس

 . رضمو یاهانالوا نک اسهدن رقكراوص نانو یرلقلاب

 . هدننامزبور نوجا منم یتسمقبچ ندوص كران! وبح

 یفاابتآ . راراق هاعشم هدقرط اقرب كلوك او رهن

 ۱ قجهبملمقاب هاعشم .زامقح ندوص كرهکروا ندنو
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  كاهمود لوواد «هلقمیغاح تورغا مدآ رب هسا رولوا

 ؛یرلیشید . راردوکروا یلاویح ام اةمیحض و هاغلاچ
 یرلتحم هنراورواب . راردا دیلوت وروایر زکلاب

 کلې نامز یرلقدناو هلا وروي ندنهدلوا هدایز

 هدیرللادنص نانلو هدلوکو_م نامزوا .ردهدایزاهد

 0 راماتو وسا نالیریدناو هدیرلهجغب تاناوبح .رلرر ود

 .. رد روز وای جنکنالبوطا رکو صندکد لردلوا یراهدلاو

 یدوسكنا تردپ وا هرلن وانامزوا یرلب رع نادوس

 ۰ ردا تعاطا « رشیلا جاغ . راردیا صیصخ

 هردرتعم هدندزن یسلاها ییرنجیاق رفآ ی تكنفل اب تآ



 اب

 ت رس زدحج م هتغای رزخ هجرلل اپوروا « یغناپ

 اش رف ره

 یسهلسق وتنانوه صوصالعو یرتلضم ندا وفا 1

 1 را رجما كرهدب را یغای

 اهادو

 ی راکدر و ییمال اھل هد تر

 ءرابرع . رارالغاب یرلجاصو دوجو قرهاب ادامونرپ

 ا هتغب دلوا ناوبحرب

 نوجا ی اصو ملا تآ

 صیصخت و دید هاو ۱

 ۴ ) تعحا رم هرم وام 0 ( ۰ لحم نانلوا

 ا ازاب تا

 :یملا لضف نانع .جارت س یرازاب تا
 بولوا تاذ رب ققحم « نیحانماوذ ندهنولج اشم

 كم وح م( قح لبعایسا) خیشیحاص (نایلاحور)ریسف
 نالوا دس کک 8

 هد ( هبلفو ) ( سودبآ ) هدعب « هد ( موش )
 لنا سیردنو داشرا هد (لونناتسا ) ارکوص

 ردقو دوسح ضعب هداشا و . یدلوا لوئشم

 ندننابصق یمهطا ( سیرق ) هلشاعس ك رلسانشاب

 نوجسک | حور ) كرلدا ین هپ ( هسوغام )

 (۱۰۱ ؛)نالوا قاالدكنعرصم (هحاف اه وقوا كزب نع

۶ 

 یسار ن ۳ م تام ر

 . یدلبآ لارا هد زا
 لحور كا كنسهسملع تال کو ه روص بقانم

 كب ( باطخاباتک ) كموحم قح لنعامسآ یرلم ق

 مات )و ( یتولج ةمنهلسلس ) هات ( هتاث خویش )
 هدنرلرئا یهدنرسا ( هلیاخ لاسر ) و ( ضشاا

 ۰ ردحردنم

 : یرلهلع تافا وم

 نیدلاردص ) ریبک خیش ( بقلامایصم (۱)

 قیاقد كن ( یووق

  ردیخرش كن راتیدق را یه

 (نایلا زاحعا لع نافسلارارسا تأرم )( ۲ )

 یمنیدزابهرزوا فوصا و قلق ناسا كن ردص ترضح

 ) بیا | حاتفم ) ندف وصل مع

 , ردهیشاح هنریسفت هفرش اف

 بس مه 6 .تصح

 :كرک | خلیش ترض ( هقر تال ),(۰۳.۰)

 یتیم تاون هراز نم
 اط وء ا شالا مھ وج نمانل

 سالا نا مس ف ازل

 مققشعلا نونج نم اذهف

 . ردیحرش كني راهدصق یعلطم

 مكحلاص وصف حرش ةيشاح( 4 )

 . یرش ( حیقتت ) ندهقف لوصا ( ) ١
ADیسهیشاح ( ولت ) ندهقف  

 یسهیشاح ( یدلجماما هلاسر ) » » ( ۷)

 .یحرش ( هبفثح ) ندهرظانم بادا نف « ۸ )

 یاس توک (نرمکلا اد ۵

 (هیوناخ) (ریمزا ) یسهخسن رب بولوا ثحاب ندقیتع
 ۰ ردهدنسهناختک

 یسهیشاح ( لوطم ) ندناب لع (۱۰ )
 یا یا یک ۷9

 0ار“ ندهرظانم لع ( بابلاےتف ) (۱۲ )

 . رد س هدصع

e LS )۱۳۱( 

 ,زدعوبطم یرش ( هيفنح ) زکلای ندراآ وشا

 . رددوجوم هدي رله اختکا لاا نىل

 اد رل هناف راع تاسا

 به ران الوا اا یراوا یدرلبا اوبد

 وه لالج ترتغ بودیا رلیا منم یرایغا یلو
 66و ) هدلوناتسا نم .(یرازاب تار

 .ردیشاب ندنرلتماقا هدنتمس ( یرازابتا)یهدنرا وج

 هلا ( یاده دوم زرع ) ندهنولح تقرط نارب

 ودنا هحورب یراتبسن هننارضح (یوهسور ؛داتفا )

 هداز یک اذ خیشلا نع یملا *لبضف نامعادنس

 نع یادم دوم زب نع خیشلانع « یدنفا مهارب ۹

 . مهرار سا هللاسدق هداتفا دم خیشلا

 سهاط همش یهسورپ



 بس 6 ه ۲ بس

 نزا ناشواب یر جمادی راز نر

 اس ه هدامون (

 را دداا راف و ےک زام امن ت١

 . ( تعحاص

 .ندزاناح .اف هلا Ee ا 9 ۳

 رج بولا تآ ست ۰ تا

 . ) 4 هنسهدام زاساح ( یرحاب کا

E 0مص احب زای تا |  hE E. 3 ۹ 

 (.تعحاصهنسهدامقل ز ا-اح) یمازاساح فا ی 2

 )نەكا سا 9.24 2

ayنوا و مو نا  

e Eتایاوبح —  

 هديل هد وت انغ «تنسهقرف تحهلقعكنسهقرف هبنطارخ

 كتسهمعش نادند

 .ردیعورب كنسنج سیب وما دوخاي شانه كنسايلماف

 هفش هدنرلنمادق ( یوضع كج هما ) مج كرلن و

 . ردراو هازنم ر هجوزوا هدنزو تل ۲ كشولع

 لماح نیایلح صوصخم هکعا سح ید هدنرل هکچ

 . ردیازیع ندنسنجقلع هلتفص ییاوب هکروئوب یناسا
 تا عونرب هدسنجو نالوا فورعم هلیمات سینانعل

 , ردیاذخا نما اقیولم سینانمل هکردراو هدکولس

 ۰:۸. یاوط (.لشاقلع ) كنکو اس تآ

 1 قیر

 اهد كولس یداع )

 ردهدنکنر نوتز ابو

 هرتهت اب

 قاشمو یدوجو . ردهرتمشاس ۱,۵

 قارتمرمرق یرهظ « ( ردهجرس
 ا توام داود

 . ردکلام هرهطق هءاس ارص کیا ایو ترد 1

 هنسایو یا « هللزقو ضیرح هنر رلهطقنوب ًاضعب

 هسیا هدندارفا ضعب . زولوروک طیرش ییا لابم

 لاقترو «ینافاح . ردنوللادحو یرهظ
 نوتز ايو لزق ًاضعپ هدهسپا هدنکنر زا ودرآ ينطب

 هدنتماقت

 ,ردب راص .ایو

  مجح و ردلکل وءاس اماع هداضمو رولوا ءدکنر

 ۱ كن رثداج .ردهدنتماج یلیمکیآ كبف ع «یجرش
 لوبق ینیدناو هعون کیا نوا هدعوب وب ًارظن هيو

 لاف كلاش رفآ ۰ کولس تا . ردہدکلدا

 ردق هنسیلاوح هروسو رصم ندزاغو قراطلالبح

 ۱ هنآوحو هدنسحاو فلتخ کكي هم امع كلام .ردرشتنم

 ا روماپ «موق,« رانالوا لهاک . ردهدکلدبا فداصت

 . تا نالوا وروایو جنک . رولوموک هنجما لاصلصو

 « ندرلعشم . شال وط هدرلیدنق ۲ لئدش یرلکولس

 | لاصیا هرلهناخ رلوصو . ردیک هراراکب «هراهمشچ
 ۱ هدیرلقدقبح Ae كرلةلص ومهسیا هدکدب |قوسو

 باغ هداتش مسوم هرزوا تیرثک | . رولوروک

 .رالشابهکوروک هن ًاراتعا ندسیام «ناسی «رولوا

 . ردریصق ندنکو کف كنىط قلع ( هکچ ) کوکف
 ..روناو ( شید كچوک) نانینس ردق ۳۰ هدکفره
 یش ینیاح یاشغ قعا هکرد كحوک ردقوا رانو

 خانم TOT ین ال وط ندنو . رلریلس هدآ

 ۰( قالتربغ ) موعلب « م 8 . رلزریک هن هبعیبط

 . هرجنح (کیلد نورب) هیفا فاوجا ۰ هدعم ۰ یرم
 | هدنسهمحتلم ٌهقبط كنيعو (یلو محر) لبهم ۰(زاغو)
 ۱ «هدن عا وصندراقالاب ایرنک | تاناوبح .ردشلروک

 E هن رلزغآ یرلکواس تا کاتا یراقداقس

 ۳ رش ۰ رتسآ  سرف « ندهلها تاباوبح . رولوا

 کوا تآ هدهدرابلکو ( یهود نيه ) .ردام ورد

EAPیلوخ دهن راف تانا وح كن رکولس تا  

 ۱۳۳ ۲ يد كج رك ردعولس ايك ا

 ؛هدارص «هدلوج «راناسنا .ردهدیامز یرلقدلوا كلام

 ی رغ ۲ هرلقلصوم « هدیرلتدووا هدنرلرزوا رلتوا

 , رولوا لخاد صا هدنرلکدجمما وص كرهرو

 5 تلعو كف « هتل كال هحبشاب ,یراکواس تآ

 رلریلس هشیب اي هنماسقا هفاک

 ندزغآ قلطم یلیا لصاو هی نایرمش یحو

 ه قن | 2 ندادوا



 هدن راکدحما وص ندرلقالاب تاناوبح .زغا فقو هکمرک "

 . رییلیهک ههبفا فاوجا هبیرغوط ندیرغوط "
 دارلقارصق + ك ركنا « هنرایخاد هجو كراقاق زوگ
 هن دز وآ طاخم .ردشلور وکیدیرلقدلوا لخادهن راایهم 1

 یتسیمادق مجع ۰ ریشیباب هللا هلیسیقلخ مححم زكا
 یناق ناقآ ندرلرب یغیدریصیا كرهربدزک هلوص هغاص

 . ردا ( همربصیا ) غذا ندیکی یاوبخ ایو « و

 فاك یردکواس تآ ًاضمب نکیآ هدقالاب زونه ناو
 شما خافتا هقدلواو شا صم ناق هدرادقم "

 اهد زونه ناوبح ییدما یو یا یرلقدنل و

 ندننجهلوا شمردلوط یراق كولس ندهملکج ندقالاپ
 هن ددع كنب رلکولس تب رقار ه ویص یدنک 0

 . ردیآ بیا ضارعا هروک او نالوا لماح یو و

 . ردمد نالش نالوا ع وقولا ,ثکو تاب هدایز لا

 ابو« ارکوص ندقدنلوا لیکتتو درط هطساولاب راکولس
 یزلهدلوا شمر ازکوص ندک دشود زد 8

 دغا . ردا نالبس هدایز ۶ وا
 قح هاو یددع جاقرب هلا هحو یی دلوا عقاو اینک ا ١

 هسرف تانا وح نکل . لا تدمر هسرولوآ

 قجهنلو هدنرلزغآ كرات ۰ راکولس نکیا راشیا
 هنسغلوا علب ( كو رکون ) كامل ردق ههجردر 3

 تیبس هنسلاق قلارآ هدلزغآ یک ینجهلوا منام

 ( یرانک قادوط ) ندناتنش یاقلم ندنکحهرو
 هدننغا كناوبح هلتمالعو ایرثک | .رالشاب هغقا ناق |

 داوم یرلا رکوص اهد . رلیدا سح یفیدنلو ك واس

 بانتجا ندلکا یاالوک ام نالوا ترابع ندهبلص
 كولس هدزعآ هلا ینهتناعم كنغا هدلاحو . ردا

 هد( قالت ربغ) م وعلب وهد هيفا فا وجا .ریلشالک 1 یغیدنلوف

 (فاعر) راقآناق ندنراکلد نورب هسرولوا ق
 رلرولوا قجهنلو هدنلخدم كنهرجنح ايو هدهرجنح

 هد لوم هلییسو . رک هعوقو سفت عاطقنا هسیا
 ر نوک يراكوانیب 5ک رارلس هدبآ جاتنا

 ۵0۷ بس

 ۳ ۰ را ۳ راریلس هنا ول هات لیفط ردق هآ

 تایآوح هدعقا وم نانللو قرهلوا راد شاک يک

 یا اله « سفنن عاطقا كنهلجو هیسرف * هبرق
 جوا نوا ندتک الله كىا وح ۰ ردهدق وا بح وم
 قرلوا شا زاکنرا هداشغ هل ارکوص تعاس

 هللا لا . ردجوک تیاغ یرللراپوق

 لاصیتسا «یرغوط ندییغوط هسیا رلریلس هل وط
 ٤ هل | لا هدرونا و قرهلوا سرد تیاغ . ریلپ دیا

 (ینو) تانیخرت هسمهلیشت هلا (یاقصبق ) طقلم

 یهکرس « وص ولزوط یجما كزغآ . روناوا ارجا

 هرغرغ هللا وص یلقاینومآ « یغوبطم ناخد ۰ وص
 (مد نالبس) فز . ردلعا نکی یاہلا كرەلىدىا

 < ددح رولق قوف « كلام هنسهصاخ كع | فقو

 اب رارفدبا هیصوت یا قرز اتو تشرک
 هم 1 كناوبح a تو الت زب و هش رللا

 هلا هجووب مبطلاب . رارالبوط یراکواس قرهقوص
 رطع « قانومآ . راریلآ یراکدلس هشش یقجم۲
 تیقوم اشو هدنانیخرت نالیاب هنآ نزناب « تمر
 هصوصخ تاج اعم عبطااب نوما قرتم مدلارقف .ردراو

 . ردروم اهد قاو ؟یوادت طقف . ردمزال كمر و

 . ردیلمرو وص شلزوس قار < زم « هنایآ وح

 عضو چک زوسرپ ولم هل زور وک ایوهلموق هن رم كى وص

 نوجا كع افالتاووم یرلکولس هد رالع ضعب .لغا

 عضو یرلقلاب نالبب هرلقاوص یراکدجاوص كناناوبح
 گر هدیا ماقتلا یرلکولس رلقلا ۳ ۲ رث رو دیا

 یتمدخو هدرلقاب رتاسءرلرویلوا سلدیاوحم ءلتروصو
 تا هدهسرف تاناوبح هدلویناتسا . ریلس هروک

 3 نان

 یادم قوا ۰ رومش وا فدا اریصا را فا رس

 ê ردقوح هدنل وک

FF EDT FE De 1 

 نیحانلاوذ كنسهقرف تارشح كنسهبعش هلصفاا

 كنسايلماف هيسو وسا كانفنصتح نورقلاربصق ككنفنص

 اقسو وسا یسینف ےسا . ردیعورب كنسنح اقسو وسا

 لوط هدلاح ينيدلوا لخاد ېرادانق . ردایکا



 ےک 6۰م —

 ددع شل یلالوط هدنرلدانق ۰

 . ردقارتمراص رمس| ینر

 ردردق هرتملسم ۸

 E . ردراو  تادصع

 یرو س کل نالوا تبرس كنوو هصرق یوط

 كندوجو «رایوق هنرزوا كرات, . ردتوک بون وا

 هعآ كرد یتموطرخ. .ء یاش وقد هدرزوآ

 كغولبوا «هنرا وح جرش ) هنسیحاو نالوا زسیوتو

 كنسو . رالباص (. . . هننراق « هنبرفرط چ

 « هراز وکوا هدهسرونلو هدرلت ۲ هدایزلا ردقهنره

 ضعب . ریلی هلوا ضراع هل هرلناسنا قحو هراکپوک
 رام هدایز ندنرلهقوص نع ندنرازخو كرلنوب رمت
 قب هتل" E هدهسرلردآ تدح هاغلوا

 كرهدا راي هجقیص یرلناوح . رلزغا كشيليا
 . ردلعا تریغ هکماعهروا یرلنوب

 هدام یاو : تاوان ت گان تا

 ۰ تعحاصم

 ۳ ق مس

 ندهفضدامرپ نش ر اناا - یسنصاق نا

 نایلوا نیعم هلیقال زونه ندرهیناویص . ردنرابع
 , رولوا" لئصاح ندنابنرپ
 «لئام هلشی ًاجراخ «ناقشیای قوجز۲ ینصاق نانلو
 هدنلاح هناد كج وک مظتنم ريغ ؛یلکنر یراص لارق

 هیتر قمراب ریارب یک مشل رس هد دور تولوا

 هدرا رازاب هدایوروا

 هر دهنآتم هما

 : یاب هر رک واحب تاب هم هلل ب ۱

 ASTA عمص

 ۷ ۵۲ هراسو هشخ داوم

 رک د تاعاص و هرابطتو ز

es 

 هبوسهلاوص .ردلکد لحنم ًاماع هډو ربسا ينصاق

 رربتک هل وصح میام ۰ هدامر ,یسم ( هب زول 0

 ئر . رددوخوم یسنصاف تآ عون ییآ هری روا

 ۱ و وق یزکد . ردینح یالاو هدنلاح هناد تب وک

 ا لهناد,قوچزآ ۰ هدناح هلتک « یلکنر
 ال اعم یرالوا یسینصاقفتا .ردطولخم هلاهبنجا داوم

 تر هشرزوا مرو روناوا لامعتسا هدنماقم

  شزخزکلای یدمیش .یدریلیدبا نظینیدلوا یموصخ
 یرللوااهد . ردهدقطالل وق هدرلقاب هرزوا قلوا دلج

 یدرلرومالل وق قرهلوا وسوت هدیدابع یاتنا رلسارمع

 لامعتسا هدنماقم هودا ورا هل رثک | هداطسونو رقو

 1 . یدر ونا وا ۱]

 _۰ِ 3 نا و س

  لاعتسانوچماكغالتآرعیرلت ۲ س ید اق تا

  یلشیریولآ هتمدخوب هکرلرید هرلهنوعام كجو نلیدیا
 نذلوساتسا 4 راود را هل رف ام دق,ریلس اب هدي ر وص رب

 نوجا لش هلوساتسا ندرادکسا ٠ راکت ]

 ۱ . یدیا ریلیدا لامعتسا یرلقاق

 EC هرشب *یدخآ HESE ییلاصق هه

 ۳ ارظن «+ویمک تاللغ نلیدا ارجا . ردلاص
 اغا .رقتیرق كم هنییکرت كننا رغص ییکرت كنا

 اخه فاما كسرفرخ هناویح یابطاو هیناسنا
 a هدایوروا هکردنوحما تیوب

 ینلباصق تا «هدکملبا ممعت هجکدتبک یلامعتسا كتا

 . را زدیا قیدص

 داوروا ندنخدلوا نوها ai ردهدکعا مسوت

 ادغر تح قفاومو لراک ییاتآ نوح ینص هلم

 ید رارب یلاتآ هبراتاتماوقا .ردهدکلدبا قلتقرهلوا
 رم نم اعز كع یاتآ

 اندا یعورت وف تا

 را اوت . رزدندهنبلخ هدیناربعیسهلکوتایلاغ [۱ ]

  موایلاغ هدندنو هکریدد ینالخ قرهل۲ نداروا
 مدیس راف « ار هدیدنه . ردشعلوا لیکن ناشی ال هلک

 ارد يدراچ هنط «یصاق ونک « هتقه دس رع ۰ زرا



 تاو را را انتها نو تست یک تا

 هکر دشمل وا س هی هدننمضقی وشن یتحالصا كن هیس

 ناخ یاسا ر نتا کشا کپ

 اا ا
 يمدزداپلاب بۇ ولو رو نوا ن ج

Eاس جا صتخا و دادعسا هم تعرس ٩ رشید  

 ءراشیرایکندلواو ,ردمداخ هنیيشکت كانا وح ا
 (۱5۰۳ ) هدننامز قاژ یجنوب .لارق هد.رتاکن الو

 نت وفهدنح را ۱۷۷ هدهسنارف ء یدناوآ نیست ۱

 لخادم كتموکع طق ۰. یدالشاب هدنراوج و ۱
 حالصا . دو هدنخم زاب ۱۸۰۰ ق ا تاو امو (

 ناس کی دلو دو 1 ندراشب راب هدنص وص س رف

 : e هدرلن دیا 7 یرلنوب . یک یھیدلوا راتبا
 زکلای قرهلوا بلا یسهلصا فاسوا دارو

 لوبقم 9 و ۱

 ۰ یرلکب هیمهدیا لمحت هقانم كرلناوبح . را
 بلاغ: لوط: نکلای نده داما ییا لدا ےک
 .رولبر دلس ی راقخ هلوا كاله هدفون تییمز ] تب ِ

 وال ۵ كاس ید ی هدناتسنانو

 رو دیا قلت یک نویوارب ی هق اسم هدیرلیضعب ۱

 هیمارک ۱۰ هدهجرد یجترب ندنرلت ۲ وشوق هیفاممم
 هد رانا ويح یلقنایطهقاشمورودو هقدلوا هدنسهزا رلنانازاق

 رویناو

 .. دوبدیا.مبعت رک نین رک را 8
 كمتلفىفح ی رادوخو كرلناوبحو نوجا كعا درا

 یتفح هلوا بسانم نیر لع تلق هدزار ربات

 قلوا سپریطایو لعنترد اب « راشبراب ؛ زی نام
 ايو هدر زود اب هدلعت .ترد . رونل وا ارحا هرزوا ۱

 هل دصقم ااا كم هبسرف تانا وح ۰

 هلسر وص A هراس مناوم دوخایو هام

۹ 

 رلشب راي نلیدیا ارحا هدر زود . رونا وا 3

 ریلب دیا تراظن و هزادا ندنف رط هشوش ت

 دهسنارف بولیر و ییا بولق - ی
 «یییاش«ناشنول«هکردشع | نت هدنخ راب ۱ ۸۱۳ ۱ |

 | قعرس هیفامعم

 س 64 سن

 ةدنسلأ وح سراب یکی وتواو < ولب نتن وف ۰ نسلو

 هدسراپ .ردرلشخا لیکشت یرلنادیم وشوق هدنایالوو

 EER نوا كنار زح هنسیه یس وش وق ةافاکم كو

 (۲۰۶۰ ) یفافاکم ثابا كیوشوت وب. رونلوا ارجا

 ك رع هلوځد هنلحم شراب * ربارب هاقل وا قنأرف ۰

 هخیراب , رول وا ماب هغنا رف كرب زو جاقرب یندیلوکی

 هام «زلکنا « لکد یرلریکراب سنا رف نکلاب |

 نوجا قمالتآ هسنام ۰ رولوا لخاد هدانا وح

 نلیریف یا سچ - لبتیس « رلناوبح نلیزیدشیت
 . ردنا هرادا ندنفرط عج

 هو لعاب نرم مد راد ۸ وام هوا فتو
 E هذلاح" یغیدلوا

 یشب راب Ef یصوصح

 یوشوق اب « راشیراب سیریط

 ل وشوق .روناوا ارجا هدلاح ییدنب یراوس زکلاب

 كاذب هدرضاح لاح 2 رد وقم هد شراب قرهل وا

 «هرلشب راب یکو .رولازآ تعرس ردتوا هدننآ وخ

 نما لکشت هدرلتالو ادعام یدک رو

 قوچر ندنورت لها قرهلوا یصوصخو یک رش

 قلوا یجرخ فرصم یرلا نابم وق رفودنمشو لاها
 رلرر و هراب لخهرزوا

 _ردقەشاارف ۹ و م نا 4 9 سد هدص وصح و

 یوبل مر للادراو موم ا را

 تعارر

 ونس یموکح ٩ شن زی

 رونل و هدهناعا

 . ردا زواج

 ییدر و ك رات ۰ خراب ی یم وشوف با

 را ترقه ناسا a تا طه یوم

 نلیداا رحا هدرلن و واو .رویلیدنا عاحرا ردق هنس رل

 ری 1 "یاد ۰ دنا فرات ٢ هدیرب ندهقاسم

 ریلپ دیا قوس هب هقن اسم هدلاح ینب دلوا یوشوق هرل ها زآ

 یا کوم .( تعجاص هنسهدام ادم تا یدا

 یخ راب هکیدنل واثادحا هدیسوشوق 0 هدنتل !:سزاف

 (14۸ م .ق ) یسیحنجوا زوتوا كنىرلنو وا ایملوا



 عینی ما سم

Aیدتآلاقتنا هامور ند اتسن ای ود ی. هش اسم . 

 یرلشیراپ تا نلیدا ارجا هدراهاخ زاناج هدامور

 : یدیا غون چاقرب

 -راشیرای نلیدبا ارجا كرلینب قالپیچ ها (۱)
 هدنکدد یجینیبایرثک ا هدر هقناسمنالس ای هلا هجو ون هکرد

 هلا هنازاسناج تراهمرب نکیا راشوقو رکچ تا رب رکید

 .یدبا دارحبص هنرکید ندنآ کهدتتلا

 هکردرلشی رای نلیربو یاب داقلاواق ( ۲ )

 . یدا ریلیدا | رجا كره دا رود هدنفا رطا

 كننطباض یراوسرب هکیرلشیراب یهایس ( ۳ )

 ارجا ندنفرط قاطرب. كلبثک نوا مدنتحت
 . یدا ریلیدا

 قلاخ كتا هراس هکیرلشب راب نوتبن ( 9

 . یدارینلق ارحا قرهلوا هنفرش كهلاو نلیدبادع

 نارد شوق ی رلتا شیراب هدهشاسمنح رابلامور

 روتاتیجا هرانکچ یبرلت | شیرایو روسروق هرایجینپ
 هالاح یرلقدنازق یهقاسم رلنو . یدبا رلربد

 . ید رارولوا مارکاو تافاکم رهظم هداعلاقوف

 ۲۰۰ ۰ هعفدرب هس وکس وا یسیحش ال وکلااق روطاریعا

 ۰ ردشمرو ( قنارف ۰

 یغیدلوا هدایوروا هد زعامز < هدیرلب هکوح امور

 :یدیا ریلیدیا قیرفت هلبایرلهسبلا یلکنر فلتخم یک

 ‹«ەمريص ءهر| ى هکوج ًارخا . ینمرق « یوام « ضاس

 یرلادتارلب کوج .یدنلوا هدعاسم هدهتساسک | ريفر

 كرللامور رلارکوص . یدبا رلیدا باخا ندارسا

 . رلیدتنا سوه هتمدخو هلس یرلرابک

 صوصخ نوجا كملا

 .بولق یهکوج یهدزعامز هکیدیاراو راسلج « رلتثیه
 . یدا هدنماقم یر

 کس ر

 یسادناموق

 ۰ ) هجرتسس

 تا قمر

 هب هت اسم هکیدا راو هدیس ر ذرا  رلتتهو

 قبا وس ا هة_شاب نديون ٤ یدا ردبا تراظن

 اکو کیدا رونلو هدرومآمر هجم را نرو یتراشا

 ندلوبخ لاسرا.یدا رار د د یر اشا ین عب روناش زهد

 ۱ تراشا ییدرو كروتان زهد < ریلی رک بیارب لوا

 رول وا لاسرا ناهرلت۲ یعدارب ویلاصباو هتیرزوا

 ۱ 6 هلادم < هراپ « رلنافاکم. نلیرو هرلنانا زق هدهقاسم

 هرانو بولو| ترابع ندرلحدق شوکو نوتلآ
 یک یاد هل « لیلکا یک یتیدلوا هدرلبناتوب اشنا

 . یدا رلیربو هدراهزتاح
 En یک ینیدلوا هدزعامز و ردا نابرح هدتحت

 . . یدا رونلوا لامعتساءوس هدایز كب

 قزهیلوا ی هدنرزوا هدنتهوکع نامز كنور

  هنشاب کلا هلو . یدنلوا ثادحا یرلشب راب تآ

 4 رلفرطاب نوجما ضیرح یرلتآ ندا هشاسم

 . ریوبج كيلج یرویس یجوا هنرزوا یرلهرصاح

 ۱ هقدشوق ناوح هکیدبا ریلصا رلهک جاغا شملقاط

 ۶ ناو یزفروا ًایدایم هشرژوا یسهرصاح رلدلکوت

 ۱ . یدیآ رلزیمیم
 ۱ هدمالسا «هدرلبرع ےس . یفیراب تآ هدمالسا

 .یدارتعمو دوحوم یرلثی راب تر « یرلشوق ]1

 ل 20ا اسو ترضع ناف تداعس نامز

 | زعربمغس یکی نیداوا یوبنترضحقیوشت رهظم یسهدام
 ۰ سرف یرلترضح نمدنفا ملضو هيلع یلاعت هنلایص
 و . ناشیذی هکردیورص. ردرلشع وق هب هق اسم هدی رلتداعس

  لاوهلاا » : ىرلترضح نمدنفا مالسلا و ةالصل | هيلع

 . ردرلشمروس « لس اءارخا

 یفیدلوابوبح صا رب كاوبخ ةقاسم هدنرلتداعس دزن

 _ندنرلترضحهنع هللا یضر عقسالان هللاو .رو دبا ققحت

 / ملسو هيلع هللا لص ماع رخف هرزوا یتیدلوا یوم

 _یراتداعس سرف یهدنمان ( مهدا « رح ) نمدنفا

  هرلشع وقه هقاسم هدلحم مان بصحهدنن رق همرکم کم

 بکس هکردیورم ندناقن هباء شلک اد کار مه دا

 زارحا یکلیجرب هدهقاسم تداعس سرف یهدنمای

 ناسحا یی هدر ر هب یجینب نمدنفآ رمغس ترضح «شعا

 هشرزوآ یرلهقاسم تآ

 هللا فیرش تیدح و



 هدي داچی /نامادهكرک هکر ردنوجما كو . شد ٠

 هما لویخ ةقاسم اک وص ندنداسن نا 8
 هبسایمس هداف كلو و <. شفلوا انتعا هدفرط ت

 . ردشلدا ر دقت ینه رخو

۲ 9 
 8 ودک وا)نا ھر ؛ریلیکید ( شاماق )یصق قاررزم ك

 هد

 كن هقاسم نادیمو رایضم هر هق اسم ر هدرلبع -

 هدهنسهباغقدح كيدم . یدا ریلی دی ربیع یدم هش

 . ید ریلب دا قیلع و 9 هنح وآ ترصق 7

 ندو یرلربعت «قسااصق ا 0 یا بشار

 ی ەق |اسم قل 6 یدلا زارحا لودکوا کرد لا

 تا اش وا با دارا ها مس
 دەدات نادا ەدە هشتم نالوا ی ی

 ندهلدالاسرا ۲۳۵ نشر 3د نفلدنا ل امعتسا

 كنسهلج هل روص و ك رهلکح بیا ر ندنراردص لوا

 هسا و هکی دیا رولل وا نم یرلعلوت هداذح ر

 مسا ر كنترب ره . یدیا راد سوقم ابو ضیقم"

 هقاسم ًارظن هنن اس كن یبمصا طی ساو شقا

 درد لب رو اما نلیر و هراآ و هایسا ریص

 هوم ؛ ۰ یاب ۳ ۰ لبصم ۲ « لب ۱

 « ےطل ۸ ۰ یظفح ۷ 5 ٤ حاتم

 ابو لکسفم هدهتا ناک كوص یس یعوا تکس ٩

 ندنو هکر بد هبتق نا . یدیا روللوا ربع حدرقم

 ًارظن هتتیاور كظحاج . زملیاص تا نلکارکوص

 ندنوو رلیدیا لاسرا رزکس رزکس لوبخ قباوس
 . شعا قو ظح نوجا رانا ارکوص
 قباوسندناوذ كح هل دا داععاو قو و هنملع هکرود

 هقشاب ندمسا یواو یجنکیآ زکلاب هدف ليلا
 هب ی وا .لصم اا ندرلنو . مدمتشیا ی

 هک عباد < تلاش یرل رکید: : رود تک

 . ریلبدیآ فصو هلا ىزەلک

 هدنقحلیخ بت و ( یرلتآ سیراب ) بئالح ا
 لاسرا روا رتوا كقباوس هدهرقف رب نلیدبا تیاور "

 هدسعنا هلن

 هدیدوعسم هک ول اح

۳9 û aE 

 1 ینیدلوا یصوصخم ےسا ر كنرب رهو یغیدنلوا

 كالادبع نا هملسم نب دیر نا دم « ردشعوا

 ءان تكاشرت۲ شيراب نهی بلح لیخ ناورم ی
 هدهدیصف رب كوس ییدلیا فیصوت ییا رسو یافصو
 E 1 ردشعاص یرلمسا زمکیدلیا رک ذ هد زاقو

 هذن دنرلر ودرلب وما « رلسابع ارکوص نددامس نامز

3a٤ ردشلاق هد رابتعا عقوم یرلهقاسم  

 ندهساىع یالخ هکر دا لق ییامصا ج رفلاوبا

 قسلاصق زارحا یسرف رب هدنماب نابضغ كتیدیم

 فصو یتیسهباغ كنابضغ هب«مالد وا ندا رعش هلکعا

 :شمهل وسیرعشون الم یعاش+«شعا سما یمن

  بضغلادع ذا ناضفلا بضغ دق

 بسا قوف اح یمح ءاجو

 بلطلادبع نب سابع ثرا نم
 وکشت هب لیلا تءاجو

 كس نوا هرعاش هللا ناسحتسا یمظن و یدهم

 ندهبسابع یافلخ هن. شمالا ناسحا هزاج مهرد

PL SRE LEIی  
 هیهاتعلاوا رعاش هل ما كنوره ندنکیدلک ر

 : ردشموهللا مظن یهآ هعطق

 اهمدش سا رفالاو رمشلاءاح

 | رنآ امو اهنمهلسر لعاب وه

 ةدهاح یه و یرسح "رلا فلخو

 ارظنل او راصب الا .فطتحم مو

 هردیراحیرب ندهتوایرلشی رایت هدهسامع كلام

 تاو ستجو هلع دناوف كراشیراب ون ًارخا

 قرهاشالک 1 هلشال یر نسح هدنمآ یحالصا

 رشکت یرشیراب تا هدرلاراح « هدهناهاش كلام
 هرزوا كنا نییعتو میظنت ینسارجا روصو قیوشتو
 . ردشملوا رشن همانماظن هدر

 ماا نی نیسهناتسما ۳

 طقف . ردیللوکف هدرادقم هدابز

 كنحاغ ۲

 : ردبسهوبم



 بس ن( —

 یغدلوا یواح یرصنع رب (,یجفا ) فیرخو ص

 كن هیشحو تاما هی .م :ردحآ هلتماغ یمعط هلستهح

 غ.ذ كرهليروك ییدب هلا انشا رب كوي ینو
 هب رحم یسلریو قرهل یدشیراق ها م هدهشنابا وبع

 لئاز ینق و تكتغلح هس ر ول وا خبط . ردشعلوا

 یامعتسا كر لدا هلماعم هل روصو ایرثک !ندننیدلوا

 قمری دشیلآ اکوب یأناویح ,نکیآ كیچ .ریلیدیا هیصوت
 د رب هليا وص رب یولق هجنینخ اذهمم . ردلکخم
 قیرطو هسرباقس هعفد چاق ر , هللا وص یداع دوخاب

 . رولوا یکم كن هلازا ینفلیحا هددلبا

 .ردعفان هتاناوبح هلتهج یفیدلوا زتاحیوقم رب ات

 7 ETE مو دور هدرادقم زا نکل

 لامعتسا هدهدنسادغ كرلناسنا ینالوط ندنعل وذیم

 یادفب و ستاناب هایسهلازا كرمرصنع نوجما كتا

 اع ءات . ردرلشلوا قفوم هفمردشراق هنیرااشن

 ادغ ارکوص ندقدنلوا درج ندمو فیرخ رصنع

 یزاساق جا یاسر هل وا لاضتننا یک

 لوکف سناناپو یسهتساشن یادفب نوجا كم هلشح

 هتیج وب . ردشلوروک قفاوم اهد یعاللوق هنیرب
 یک یتیدنا وا لامعا الوق ندنلوکف یسهناتسک تآ

 یلامعتسا كلوکف و ید هدکلدلمو هدقاحدغاک

 ناغولوص رلدنیلسن
 یسهناتسک تا هرلرربد هراریکراب یشراق هنغل هتسخ

 ردکر ک هسلوا شلرب و ینالوط ندو یمسا

 قدصم كى یسهدناف كل امعتسا هلتهح و هدر اس كلام

 هولا هورب هدننروص ( زوط ) فوفس .ردلکد

 . رد رحم ییدلبا مفد یهلزت

 هکردب واحی زرب رمسا هلا نينو اص یسهناتسک تا
 یسالط مرا هدتناط . ری د یز چک اک ورا

 هدر ردشملن وق هب هب رج رم

 موم ا 7 یشراق همالا و عاجوا و 1 سیره

 نوجا قمتلطاس یرللا ردنع وا تاور ینیدل وا

 و . رولوا لخاد هنیکر ت كرلنجع نانلوا .لاععا

 ردندنینو اص یغیدلوا یواح FI کە دص وصخ

 ويه سولوفتسا ) یج اغا ياك تا

 ندنسهلصف ( هناتسک ) هناتساق وپه ۰. ( موناتساق

 رب لژوک رشتنم هسنفرطره كنایوروا هدرضاح لاح

 تأعت نالاح لا كناتسدنه .ردربک رجش

 ۱۰۹۱ هقرش یایوروا . ردشفلوا نظ ییدلبا

 ۱۹۱ هو شلدا لاخدا یرغوط هنسهدالیم هنس

 ندل اسسا ندنفرط تاذ مات ( هلهشاب ) هدنسهنس

 یاس . ردیلیو كسکو كب ياغاوب

 ینشارخ ٤ك وسیرا رزا .ردبطو رخ یسهورذ «یرغوط

 2 ردشعلوا لق

 هدامو کود اح ین هقص ال هدامر لودنم تولوا نملاق

 هرلق وغص لی دش ۰ ردیا تمدح هب هب اج یرل زلف هزاب

 ۹ ربا مدراب هنمواقم

 مس

 . ردقحاو

 . كوس لند نوزوا قاروا

  یضیب . ردندهیعبصا ةبکےم یهچراپ یدب
 یرویسو سینک باقم هعا یرلهدعاق كرلهج راب نالوا

 . . ردیلشید يئد یرلراتک . ردیهنم هلا هورذرپ

 . « یئاهنا یهزت « افنخ « یلکتب هبنب ضاس یراکچیچ
 سیام دوخاب ناسی .ردنرص هدنتروص هعرفتم هدلبنس

 ا شب عو . رارونروک لیشب هدننیاپ

 بلع هوبم « نشارفلاوذ « ددع ید 11 یاضعا

 كاوشا « عارصاا زوال ییکسم یراحفا «یورک

 ۱ . ردفو رعم هلیمات یه تو ردم هلا

 ا کیآ . ( تجار ههدامو )
 ۳۳ کم ندقوقعمو رمسا اجراخ يرفق

 هردشوخات و صضباق < سم يعط « زس وقوق رود

 ۰ وشراف هرلهرای هعیبطلا "یدرو ام مفاد هدتارط
 | فلخ ههنق هنقو شفلوا هظحالم یک نفعت داضم

 ۱ ما ۱-۲۰ ۵ هدنلاح فوفس . ردشل هتسا قل وط

 ح . رلب رو هدنرادقم

 ۱۳۳ تل اقا یا کتا

 . راجشاهلیببس ییلوذبم كن راکبیچ «کلازوک كنقاروا
 . كرارهش كوس « رولو وق هنساربص یجرب كراد هاس



 دا یسرغنوجما دع لصاح دکلوکو ر سن وب
 انس جہا ردن دز

 قواچ كب . ردهدقلوا تفاطل زادنا هاس هلتتو
 . .ردیا شکن هلیسهطنساو یمخ . دولو اءعو وقت

 ظفح هدشورد موق یلتبوطر شیق نوتب یرانو
 هرتمشاس ۷ وا ۲3۳ كا

 كلهنس ییا ۰ رونلوا عرز هدنلکش هدف هدرنفا

 قوباچ كي لیکید هدراتاقوس هدرلهفاسم بسانم رلنادف

 هدرا كلب |

 . رولو اعو وتن هدضرا هو

 ین هبص وصخ هدامرب یجا ی رشق كدح اغا یسهناتسک تا چپ

 رسد € نالاتسک ) عب ( نلوقسنا ) کردو

 لدتعم  ردقفلوا جا رختسا هدندن رل هوم هدامو

 قاحبص ءردلح:« ربغ ناه هدوص قوفص ‹ ص هجفیفخ

 هربنص راپآ هلا رخ . ررلحتم هدایز لک وز

 تر ااو و ھم وک “اک ( رلهتکبآ تاخر 9

 ایمان ( مورق لوب ) دوخاب ( مورق وللاته) .ددی
 )ا ( وو تاضماح ولوص . ردشلدنا داي

 یک اہ مفاد هدتب ابط . ریلدیا: نقب رف هزوقلغ هليا

 . ردوا هصوت

 ونا وا لامعتسا هدنرادقم ما رغ ۱-۲ ءرولوروک .یبش

 یعون رب ( ایواپ سولوکسا ) یسهناتسک تا یزعرق
 U ام یرون «اج عفاد یرشق هکردراو

 د فراعلا طح س

 هدنس وا دن كەس وت هیصع مال

“oیتتبحم ثادبحاص  

 ندعدق كملا اشنا رازم هرلتآ نالوا شا زق

 یرلت رضب كلام ناخ نامع ناطلس. .یدنا تداع یر

 دوهشم ما « تآ رق لسبس » یراکدوس هدایز كب

 ییکحتج هدهناسحا هدرادکسا یراتفر اتص با

 هکردرلشمر دنا نفد هلع ر هدنسیشراق كسهوهق

 زام وقوا هدنراود كغانوقو مویلاو نلیکید هیرزوآ

۵۱۳ = 

 لش ه ی 1 خراب کنز زوآ كشاط نار وط هدلاحرت

 1 یدنل وا

 كحیشب را توم هلا ا صا

 ردشل وم و وا هرجا ماقم

 یشاط 2 ی رانم کا رق سس هشاطو

 باور رانا تن لیجماص اضع هارو : رارود

 ور رووونک

 نالوا E ( ندنسهدام ی 1 2 ی |

 PE . ( هلتبسن هنغجوچ ) مدا

 : ا :. كکزا نایاب وروای هدناناوح اا

 نالوا شیک شلک لوا ندزب ۱۱ ۰۰. ككدروا انآ
 . هلافسندرلات |, : "دادخاو ها , فالسا . لوصا

 2 را ا هدر اب ا ۱ ۰ یوم 1
 . رزو هدناتسکروت عدق || . دا مرکو

E TE E 

 ( باب . ن ) اباب . با. رد : یافدارتم

 کوا ۰۷۱ ناق. قح ات :هوفا تانکر بس

1 

 دعززون و تاک
 »¢ نوت و وک سوت « دوخاب ۳ و - |

 داللا لىق تولوآ ند رل رع اشامور نشت 6 اللبس

e ۷۷ردا تاقو  : 

 نوکسبم مد رلفروط. ( اعرو ) - یژاتآ

 بولوا یمسا هجابوروا كنهلبق ر ندهربرب لابق

 كالن وک چاق ۳ ه دن ساب ع ب وئح لر ) هل الف _ط (

 كرلنو رلەلفاق ندا روم ندرلارو . ردهدهفاسم

 ۱ را ردهدکن | فوخ هداعل | ق وف ندنجامو تل وص

 » لورو « هداقش سا ر نت قدایات ا

 ۳۳ — ل



 بس ۵۶ س

 صنم هش زه قون هەروا ردهرتمولک ٥ یل وط

 :ردنااکهدنزوا بصنمو یرپهش ودنا رف نس .رولوا

 بولوا مر كوبب هدادانق .ایفارفچ-_امسایاب |

 ایر 7 وور او ل وط ورتمول- هک ۱۲۰۰ لقأال

 نلیریو یان ( وص قارب ) قرهالشاب ندنسضارا
 بوک ندنا وک (والقسا) ارکوصندکدشل ر هل اقامربا

 ۱ . رولوا یهنم هنل وک اقسابات

 ندضارا هعطق زوقط ناک هدنلامش كنادادق

 یسهبیحطس چ بولوا ی

 .ددزآ ك یسوف : ردکو ساهد ندهسنآرف قع یب سم

 نوجا کیدک ندیضارا و هاس رثک | قشر هک

 ۰ ردهدقلوا داب هامس | كارا هدیسارزو

 بولوآ لوک رب كوس هدادانق ءانفارفج س اھ سابات ۱

 ندقرش .ردیعب ص ورتمولیک ۷۰۰ ۰

 ( اقسابا ۲ ) ندیرغ بوج « كنلوك (قوتسالوو)

 هلیسهطسا ویرهنوالقسا یرلنو  قرهل | ی رل وص كنب رهن
 یسهسايم وق تراجم (نوسدوه) E9 هنل وک والقسا

 .ردشعا EET نعمت کیا هدنلحأ وس كرو

 اء دک هدل اش یاش مآ مآ مسرح اسابا

 5 هدة ) رو رددز ( ی ونح هل زفروک

 ۰ ددیسم و مات كس | وط فوئص

 4 رلبل ایوروا هدر صع درج رک نوا هسس اات |

 نایریو هرلهدایلاچ یرلقدنوط هدنرللا نکردیا صقر
 ۴ یداه اشم هل نمکی دب د » هشامیللبز » هک دمسا

 . ردلمتحم !A ندنسهلک لىطلا

 ه تعحا م 5ا ایل وت ات 1 بس الاانا

 هدهقوحاستل ود || بانی ین كاتا

 برعو مج ۍکر وب نالوا هکرتقاص . رظانو ريزو

 هدعاق یسرافو دق هدننروص كاتا یرلخ روم

 : یسیرغوط کوب لاح . رلرید ناکبانآ ها مچ هرزوآ

 E 32 ردکعد باب كم هک « ردك ات یک زم دزاب

 2 هدرادتقا مقوم لعفلا هدرلیقوچلس مور

 .«یدرل [بقلر هل و هلسیمارزو یذوفن كنا رادمکح

 روما هنس رالغوأ یدنک یرلرادمکح قوحلس هاتقو

 اا یر نوجا یی هاو هرج
 هدنرزوا رلسنرپ جک « هرلتوو ردا رومام سیر

 هد نوساوا یعدرای هتسافا هناردب و هن املعم دوقنرپ

 هن رلیضعت ندرلکبات ٣ هتشیا .یدرلرریو یاونع كاتا

 قرهلوا یسهجیت یمیلعت كرلنوب ایو یکی اکلوا ررب
 یتموکح كيانآ چاق رب هدير رصع یحندبو یجتتا
 یداز۱ لاک هدن رکدم رلنو اعقاو ۰ یدشغا لکت

 ةمرحهتیرلعوبتم یکسا هدهبیدنا راشمروس مکح هلا
 یک یرلقدنوقوا هنمان كناذرب ندنادناخوا ییهبطخ

 هرزوا ,قلوا یسهرطاخر كتعوبتموا هدیرلیدنک

 فقاربهقشب « ردا افتکا هلنا قانع( كانا نکلاب
 کش ابا. یدرارلنا باحال ندقل یرادمکح

 ۳ . رلیدتنا لیکشت تموکح

 EC اد س یرلکیاتآ

 كرر ناجایرذ ۲ لوا نامز قوح

 ناجابرذآ

 ندزمشود لا

 ۰ ( تعحاص هنسهلک ناجگایرذ ۲ ) یدیاشلوا یتکلمن

 تتموکح . یدبا یرهش ( نارا ) یرقم كموکحو

 ل۴ یریزو دو ندنرقوچلس نارا یبسوم

 ۳۹+ . رد زکد با ۱۳۳ مک تاتو مس

 یا لرفط یه یتسانا كهاش نالسزا ندرلیقوجلس

 وا كىا هلغوا کوا قره یوناخ كد

 اس اسح یدنک ار ابتعا ندخم راتو هتشآ . (۵6۸ )

 !ینصاو یر «ینرتلایاراوجو ناجابرذ۲ قرهنیلاچ
 ۳۳ لا یرکبع یهینشاب ۰ يالا یرارپچ

 ۰ یدیا ترابع ند راوس



 بس ۵6 س

 تکلم هدننافو .كنوتاخ هشئاع ارکوص ندکدک | دوعق عدا هلساریص كنم یکتا ناجابرذآ
 : ردجردنم ها یرللاش راو 1

 ۵51۸ : ۱ رک یا .نی لا تو

 ۵۸۷ ۷۲ زکدلیا ن دم ناول ناهج

 0۸۷ : ۵۸۲ زکیدلیا نس نایع نالسرا لزق

 1۰۷ : ۰۸۷ ناولمزاجن رکبوا نیدلاةرصن

 ;1F °1 ۷ رکبوا نا كيزوا كاتا

 یراهبحم رات لا وحا ءرلرب د هد (هیناوام) هتموکحو

 . هنل وا تعحا سم هتسهاسا كن رلرا دمکح نوجا

 هد « هبرذلس » هژرلانوب + تب یرلکب ۷۲ سراف

 ۰ رلبدشا نیک یک هدنملقا سراف لصا . رربد

 نیدلارفظم یسسوم كتموکحو ..یدیازاریش یرلرقم
 اذ ..ودرفل لس نا دوفوم ان( ناوقتوس )یو و

 هدنماقم كلکیات ! هدرلبق وجلس یهددو نیساباب هات

 ن دوم ندنراقوجلس قارع یسیدنک ؛ یدراشلو ق

 دوم + یدا یسلاو اانا سراف هدننامزكهاشکلم

 ۰ میدوت هرقنس ید یغوا وا وچ هک # نیش هنل ام را

 ؛ یدا شمردن وک, هنتلایا هلا بصا هاا نعل

 سراف .یدالشاب هتموکح هنمانییدنفا هد 4۳ هتشيا

 : ردرلن وش نی هک

 ۵۵۰۱ : ۵۳ ۰ دودوم نا رقنس ندلا رفظ

 ۵۷۰ : هه دودوم نا ینز ندلا رفظم

 06%5 ¢; ON کنز نا 2

 )0 رقنس نیا ل رغط

 ۶*٩۷" 8۵ کنار ن داب

 aA AYR دعب نت یکیافا

 ٩۰۸ ۸ ركبوا ن دعس

 TTT دعس ن دم

 IAEA نرس دعس تب نوتاخ ها

 لغوا كنوکالوه ندرلل وغوم نواخ هشتاع

 ناطلس هلا راهظا یمالسا وکنمو ۰ یدراو یک ا

 ینا دجا لج ی زکیل هدهج هلو هتشيا . ىدا نیلا

 یدا رنا ناداخو .یدشود هنلا رالوغوم نوتبسوب

 . رلردزناح یتبقل « نالا رفظم » هلتیم ومع

 ق1 هلودلا ممسق سم یراکبات ۲ قارع ایو لصوم

 هاش كلم ندنرلیقوحلس قارع ( روقنوس ) رقنس

 جاودزا هلیسهادو شفل و هدنتیعم نالسرا بلآ نا

 كلم .یدا یریما كروت رب شه زا قتتسن كرهدیا

 ۶1 ی ووش ار نا هدازمص -ییادک :هراذتقا مقوم هاش

 عالی هرلانس هدتموکمنن م,عادرک مراحم وم ام, گم

 قا ریما هلیلما كنا, هظفام ی رلعقوم یدننک رلدناک

 هندیدنک قرهلوا ةافاكم هرلتمدخ کیدرتسوک كروقنوس

 قآ .ریدریدتبا كل یرلفرط جنم ۰ امج « باح
 هلیکالزوک تانسهرادا «یدتک هت روس ات لج نود وس

 . یدنازاق یتتب كقلخ

 هدنرلفرط هروس بقاعتم یلاشرا كهاش كلم

 یدلیا مازتلا یفرط هل(شتوت) شتت روهعم نشرب
eهدتفلتخ زاق ۳  LEرذآ لد هن افاکم  

 .یدل ۲ یلح ندنلا كروقنوس ق٣ شتو ناک ندناجما

 كشنوت هد رام ناک هعوقو هد ۸۷ یلالوط ندنو

 . یدنلوا فرطر روقنوس قا هلما

 نامزوا ینز ندلادامع لغوا كروقوس قآ

 یوچلس قجوچو .یدیآ قحوجرب هدنشاب نوا زونه

 - همهداصم قوحر كرهدیآ اداو ضرع رلتمدخ هنسا ما

 E E ناموس
 طساو هد ۰۱ یناذو ( قوصرو روقنوس قآ )

 ۳ ۳ E هتک هم مر و

 كنساياب ینسیدنک هاشکلم ن دم نن دوم ناطلس

 لقن هنتموکح لصومو دادنب نالوا ی رومأم کما

 نالوا ردق هرصم ندنیدراما بیلص لها .یدربدتبا

 هدنتا 1 دیدم قارع «یراکدلیا هدلا یهیمالسا کلام

 یغوا كنقوصرو روقوس ق هلتج یرلقدردناو



 ت ۱۹ و ج

 - ام یتیم هنرادتقاو ت ةال هنرزوا دوعسم نیدلانغ

 هک وا كلبا ؛ راه یتلاو لصوم کنز ندلاد

 یرلهلوک كن رللغوا ق یوصرو ۳7 وض ندمکح ییعقوم

 ىر نا نول نانو هدتلا ( هیفسرب كلام )
 ند ( نلسوژ ) ندرلییلص . یدلبا طبضو هرصاح

 . یدداتروق کعهریبو « جورس « ( هفروا ) اهر

 یمسق كور كهروس اک وص . یلح هد ۱

 هننس دنک. .یدلنا نالعا یتموکخ هل | قلا هنعهرادا

 بلح :لصوم . رايدلوا فلخ هدیدانحاو دالوا

 :یدرلشع دما رقمهسزاب دنک ی زل مش قوحر كنه ر وسو

 .ردیسلربآ هب هبعش قوچرب كنب رلتموکح هسیا ببس اکوب
 تاوذ ندا. تموحح هدلصوم ندادناخ و

 : رد زلن وش

 o روق وس 3 نا ینز ندلا دامع كىا

 of یتزب یزاغ ,نیذلافیپ

 ه9 کنز ن كوللاوا دودوم ندلاطق

 0۷ دودوم نا نیکتل رغط نیدلافیس زعلا

 9۸۹ دود و ن ر لوا دوعسم نیدلانع

 AN لوا د وعسم س لوا هاش نالسرا ندلارو

 ندلارو س 3 د وعسم ندلاع سه ال | کالم

Eرا  

 1 د وعسم نل ر دلا نع نت ینا هاش نالسرا ندلارو

 ۱۹ دوعسم نیدلارع نس دوم نیدلارصات

 هد+٩۱ ) لول ندلاردب محرلا كلم

 نالوا قیدصتو دسآت نادنف رط-هیسابع

 كلوا هاش نالنسزا ندلارو تاذو

 19۷ ( ید یسلوک

 “۸ ول اولا نم خاصلاكلم

 نک لغوا کیا هدنناف و داد وعسم افلا كلم

 نالسرا ندلا رو لغوا نانلو هدنشا ۰ ؛ یدیا

 : یدک هتز یسااب هلی ای ان ها وا وا نیدلا رب هاش

 یشادراق نالوا فلخ هنسیدنک رکو كيوب ك رک

 تموکع لول ندلاردب هدنرلنامز هلدومسم نیدلارتضان
 یلالقتسا نددادنب هدنلارا تكندلا رصات . یدروس

 ۳ ۷ ۵ هتل امز او بلا . یدک رونم قدلصُم

 0 ثقو کیدلک هنقارع ناخ
 ۰ ماص ناك هنر هرخالب . ىدلاق مبات هرللوغوم

 یموکح و فرطر ندنکیدمهدنک هجنفک كنوک الوه

 ۱ .. یدنلوا لش هنسهرادا لوغوُم

  سیسأت نکلکبات۲ لصوم -- یرلکبا ۲ بلخ
 ۰ ندنرالغوآ ارکوص ندنلاحترا كنیکنز نیدلادامع ندا

 ۱ ۳ هنفتسیا را دوخ نیدلا روت هلن | یزاغ ن دلا تفیس

 فالتخا | کر اے: نامز زا طقف « یدقخ فالتخا

 هاب لح یرادتقا كد وځ ن دلارو ؛یدلوا ل دېم: هفالتا

 و یدربیآ هشاب یدنک . یلح ییدتل السا . هلتقو

 ۱7 بیام : شم یکی یاس

 .: ردرلنوش یرلمسا كرلنوب
 : ۵ 0 ینز ن دو ندلارو لداعلا كلم

 كرهدنآ تعاطاو ارادم

۰۹ 

 ۵۷۷: ۵  نیدلازو نی لیعامما خاص كلم

 نیدلابطق نیا کنز نی ندلادامع

 ۵۷ ٩ ۶ ۰ ۷ ینز ندلاداع نس دود وم

 هدرصم :نامزوا ارکوص ندنلاحرا كندلاروت

 یریما بلخ یلاص «ینوا نیدلامالص ندا تموکح

 یلح یدک هدننافو كداص طقف ؛ ىدا شع ادط

 رادتقا هتفواقم هننیدنک ندلادام . یبلیا هرصاحم

 فیکت یهلدابم هللا راجنس یلح نوجما ییدمهروک
 ۱ هدکل رپ هل | راخنس هنسیدنک هدنیدلا حالص . یدتبا

 ا یلح كرهرو یجورسو رواخ « هقر ۽ نسسصت

 . ید

 ۱۳ اس ت یرطباا رم نا درج

 لدوم هللا درام رهشو نایدیا تبسن هزب زعل ادبع
 ر « هدنلاح یوکمولاو مکحتسم هاتقو < هک او

  دناع هتکلکبا۲ لصوم ینارو هکوا كابا : ردعق وم

 هدننافو كن زاغ ندلافیس یجنکیا ندولئاعوا نکیا



 ردرلن وش راک ناک نددلن اعو

 3 ۷:۸: ۸ 7 س دلا فیس س هاش رحنس ندا زعم 1

 ۰۱۸ ۸ هاش رحنس ن یزاغ "

 ی هاش جنس ن دو ندلازیم

 ۹ GERA دوخ نی دلا زعم س سها زلا كالم

 ٩۱۱۸ : 1۴۹ دوم یالازعم كلم شش دوعسم كالم

 هدر زنا a لس درا: دوخاب « لسرا

 كروز رهش «لسرا نالوا رومشم هلا یت اصر نامزوا 1

 یرادنقاو ذوخ كنب راکبات ۲ لصوم . "ید یرقم

 ناکروتو ندنناکدس هبیسایع نامز ییدشود هفعص 0

 كناذمان نیکتکپ یسبرغوط دوخای نیکتکب ندنسنج |
 ندلادا ندنراکبات1 لصوم ىلع ندلانز لغوا

 قوس هلصوم لوا كاو شازاف نو كننکنژ
 :یدنا شلسا بصن هنلرادرس كرش 8

 كسزاغ ندلافیس یجمرب یغوا كك ز كا

 یک یتیدنلو هدنتمدخ هدننامز ,قیلعباب 1 هدایت

 ۲ یدا شفلو هدنتعم هدلدودوم یردار و

 ىلغوا لوس كرهدا تافو ىل ندلانز هد ۳

 لبرا ندفزط :یبا1 لصوم و نس

 نیدلانز هو ATs یدلدیا ۳۳ هن اس بز
 نانلو هدنتسعم یوا نس دلا حالص ییبم هننافو كنو

 لعنلاب[۱] (یرو كوك )یربکو ک نیدلا رفظم یشادرق
 یررادمکخ . یدلدبا ضن هک 8

 : ردرانوش
 ۵۸۲ ۰ ۴ لع ن فسو ندلانزژ

 صد عن, یریکوک نیدلا رفظم
 البا لاقتا ههللا رصنتسم 4 یموکح هدننافو

 تروق هد راکرو ؛ ردکعد « تروق 4 وک ۲۱ ]

 «هنس را رداح زا کج قح « یدا شم اط رادتقا ةا

 . ردنا رون وق یشاب تروق 3⁄4 هن رلردنوک قاجار ۱

 — ۵۱۷ بس

 كنب راكبا لص وم یسسود تگ اط ا راچیزس

 . ددنکنز نادلادامع

 6۵٩ ۰.۰. ۵ 1 دود وم نا ندا امع

 ۱۳: UE ندلادامع نس دم ندا تطق
 ٩۱٩ : ۱5  ندلاطق ن هاشنهاش نالاداع

 5۲ . ۹ ندلا بطق نی نیدلا لالج

 لصوم یرلتموکح هلدب فرشالا كم ندرل وا

 ۳ یدلر و هنن دلار دب تک ا

 نالب زاب )رر هحنسالما بیع, - یراکبا ۱. رول

 هنقلخ ( رول ) نالوا نک اس هدنتهج برغ كناراو

 كجو یرکیدو كوس یرب هدهدهطخو نالوا نکسم

 . یدیشعا لکی یتموکح كلکبات ۱ ییا

 « كرز راناکباب 1» س یرثکبا ۲ رول كون ۱

 كنم راکیات 1 سرا «تموکحو نە هدرلخ رات هد

 نددنساما روقنوس ,رکب وا كباب۱ نالوا یسجر

 قره وا نسا مدنخم رام ه ۵ ندنف رطدم سهاط وا

 هادیکیب ٩ «شمروسلس ۲۰۰ ردق هتسههس ۷

 هدلاح ینیدلوا ناتسرول یراملقا لصا .ردشمریدشت

 .یدرلشع فام میسوت ردقهنن را وج ناهفصا قلارا رب

 ر دراز وش یرارادمکح

 ۵۵۰: ۵ ع ۵ دم ن هاط وا

 Lh f EEE E صهاط وا نا بسا رازه

 ۷ بسا رازه ی نا ول ن دلا دامع

 ٩۵۲ : ۶۰ . بسا رازه نا هحناک ندلارصن

 "6 ۲ نندلاةرصن نس ندلا رفظ«

 فا دن وغوا یی تل کیی

 ٩ : ٩۷۸ ندا ةرصن

 RAS 4۸ دلا قش س هاش فسو

 N ۰ هاش فسو يا بایسا فا

 ۷۳۳ : ۱۹5۰ هاش فسو ن دجا نادلاةرصن

 ۷۰: ۷۳۳  ندلاةرصن ن فسو ندلاکر



 ۷۹۱: ۷۰ ندلاةءرصن نیا بایسا فا ندا رفظم

 ۷۹۰ : ۱ بایسا رفا ن دما

 ۸۰۱ ۵ دجا نی دیعس وا

 ام دیعس وا نت نيسح هاش

 من جا یسواک ن ندلاثابغ

۸ ۲۷ ۰ ۸ ۲ ۵ 

 « هدنبب خو طبض كدادغب ( کت ) هلکوتنادناخو
 كمالسا و شلو ج کل رک هها رکلاعم

 ندر . ردشلدا هتاما نوجما شدا هنتیکن

 |رکوصوراشماشای قرهلوا عببات هرلیناخلیا رلنلک | رکو ص
 زاریمخ هاش هرخالاب هدهسرلشعاط ع وبتم کنارم
 . ردشعوا مفر یرلتموکح ندنفرط

 طنین ى اا تاب وک ۲
 یشاب كنهلالس وب نلیند « ریفص رول » ایو « كچوک
 یسلاو ناتسرول كجوك ندنفرط یرابقوجلس نارا

 نالوا ینلخ و یمدا كلهوش نیدلاماسح نالو

 دیشروخ نیدلاعاجش . رددیشروخ نیدلاعاجش
 ۷ ۵۰ هددانآ مرخ نالوا یرقم كناتسرول تا زا

 هحنمکح كنامز واو شعا اشرا هکللاو یش

 نالعا یلالفتسا هد ٩۹۱ قرلو شو ییلهتروا

 :ردرلت وش یبیماسا گرا رادمکح ناک ندرلن و . ردشللا

 1۲۱ 0۱ دیذروخ ندلاعاحش

 | ندلارو نا میس ن دلا فیس

 1۲: : 1۲۲ ندلارو ی رکب وا نالافرش

 ٩۲ ۳ ۷ ۳ یارو نا بلیاشرک سدلارع

 ندا عاجش نب لاح نالا ماسح
 ۷2 ۸ ۲ دشروخ

 ندا عاجش س دوعسم ندلا ردن

 15۸ ?E رج

 1۷۷ : ۸ نیدلازع نب نیدلاجات
 1 ر دلا كلم
 1٩۲ ۷ ا ا

 لا یرلتکاع هدنخ رات۶۳ ارکوص ندکدروس .

 رضخ ن دلا لاج ۷۲ : ۹۳

 ۲۹۳: GY رمع ندا ماسح

 1 16: ۳ دو ن دلا ماصمص

 ۷۱۱ ) ۰۵ دم نیدلا ع

 ۱۲۷ : ۷۱5۰ دم ندلازع ةجوز « نواخ تاود

 ۷۳۰. 1۷ نواخ تلود ردار ۰ نیدلانع

 نم دلا زع ن دوم ندلاعاحش

 ۲۸۸ : ۷٥۱ دو نیدلاعاجش نس نیسح نیدلازع

 ندلارع ن دما دیس

 و د

۸ : ۸۱۰ 

 ۸۳۵ : ۰۸۱۰ نیسح یدلازع دافحا نع نیسح هاش

 :AV ۵ نیسح هاش نب تسر هاش

 ٩ ۱۲ ۲ 2۶ ۸ ۷ ۰ ج درزا ری بی ®

 No: A37 هاش متسر نب ناخ زوغوا

 هاش متسد نب ریکناج
 یکن اچ نبا متسر هاش
 ریکناهج نب كب دم
 كب دمت نا یدرو هاش

E-I 

۷ K+ 

ATV AT 

۷ : ۱۳۰ 

 را وص ءهروع ل | هدوب هب هن اخلی قلا زا رب هدرلن و

 وک رب زسرف زیقوق اتداع هلتعبتو ارادم هرلیونص

  ت فراعلا طیحم س. . یدناوا قالا ههیاریا

 )وصخ لاوحا كراکب ۲ وش نوت )
 3 ( هلن روس تعحارص هنرلمسا نوجا

 لار لاق (هحکنرف) سا - اا

 ۱۳۳۲ ا الا نال ردیمات هجایوروا

 3 ' . ردلکد قشیراق هلا همریص

 هلع ر كدادغب کرد فرح ند( هر اتع) ییرع هلک وب
 ۲۳ اغا هدارفا-راشاقكنا .ع وتو ىدا
 جاورهدرلرصع یجم ۱۳ و ىج ۱۲ کل ابكن راشاق

 د2 ندنود یسا رع شو ابدا یرلفاؤم برع .یدناراو

 اعا زکر كراشاق ع ونوب هکروید ییردا .رلردیا



r 

 هس اتع ( یدا هب را هدهبنایسا 5 نایفصا هد

 1 تعحاص

iمتاو هدنسه ر ز> سود ز ایفا رغج مس سو  

 رب زج هد راب اتک ایفا رج دقآ ةهفاصا هنغاد (سیزمات

 . ردراو یغنیدنل وا داب هامساوت ا كەوا ل

 حش ر كا كنسهر زج سودر ^`

 (سوب ربات | سوزر اع دق دنس كغاطو ۰ زدم

 یتشنم كسا ۳ . یدا دوح وم دبعم ر هە

 .انارج ت اا ٩

۱ 
1 

 هک ردهبحای 7 هدرازح

 هما و هحتم هدهفاسمورتم ا هن نشو 1

 ۰ ردب دا هب رقرب لسوف ۲۲۸۷ ما 1 ۰

 غاطرب ندناابج نیتناژرآ .ایفارفج بس وجانا

 قوچ ریو بکر م ندنراشاطتیئار لجو بولوا ییا
 قید ( وجاتا لداررهیس ) . ردواح یداعم رق
 هد ونح كرهدیا دادتما 0 هب رغندق رش غاط و

 اغو دم کک ا سولئ وزو سو

 هطل اسهدون هکردبا لاصتا هللا یلابج ( مهلاررهيس /

 :e ۳7 ) E 3 ردیک ر دق هنا

 (۱اجوکنوقآ ) هدنلخاد یالو ( اقرامایاق ) عبا

 یداعم رقاب 6 ن هدارون .ردیا قاصتلا 3 لس

 E ا ا 2

aا ۷  aا  

 هنفاح و هن و ان ۳ . رلياالاوق « هد ن

 ردوربم ۲۳ ۰

 تای هدیبرغ یایسا . ایفارنچ س یجاا

 لا روا بولوا لاج هاساسرب هدنسهعطق غد وسا

 ې رالوچ زیغریق هل رلیداو ك رې وو رینازوا هع و یړپ

 قیقع هلتازلف ریمد هدارو .ردبا قیرفت ندنرکیدکی
 ۰ ریلب دی | لاک را

 هردنمسا ك رلبل ایل اغهب ون رای. ج ار اچ 1

 یرلسلوو ( قیموقاره ) و ( جاروتقه ) رلت و

 هدنبلاوحیالو ( دوول) قددلب را همسق کیا هلیمات

 ه یدرل ردرا ثتماقا

 یالو لءوس 9 راع .افا رغج grr دابا

 ۰ رد « ۸ یس وف 5 ردە صقر ندن اقحلم

EY ۱نامر ی مع راس هنن  افا رغح ےک ن  

 مراسهتتووک ,,ذم رهن .ردیذآ ازا یراج هدیزیلکنا

 لامث كر هبا لیکشت لصاف دحر هدنسهرا قبلا رقمایسهلا

 4>ا وا - وهل هل ماقتسا هج ویرغوط هقرش لامشو

 هنب زفر وک ( نابایرام ) عقاو هدنل اش :یایبنم .مشلنس

 و ۵ ۰ ۰ كتسیداو .رولوا بصنم

  ددراو رلنامروا :نکنز تیاغ .هدیرا وج

 هلسقرب هدا رف 1 عدق .انفارفح س تا

 ردروک ذم هدتودوه هکر دسسا

 رهشر هدع دترصم .افارغح و 1

 تامولعمهدلو وشهدنقح ر وک ذم رمش( تودو ره) .ردب ذآ

 هدننی لحاب ك ( لب ) روک ذم رهش : روسرو

 كا( سفنم ) و

 ریس د ) روماه ه داد ( هرېشول هدب رصم ناب تولوا

 مقاو هدنسیپونج دعب ليم ترد

 كرایرصم .ردیانرب فرع كنو شیشب رات ۲ هکیدا

 یغدلوا لداعم هنسونهو كرلسانو یسهلا ( روهاه )

 هدیتما ( سیلو وتدق رفا ) هرهش و رانانو نوجا

 كنار شمامروغوط زونه نلت رەق. یدرلذمرب و

 .یدا رلراپاط هلکه ك ( ر واه ) نالوا هدنلکش

 « ردهدنرب كعدق رپشوا ( هبفظع ) یکیدمیش



 سس -) سس

 ندنرلبهار ( نتسوغوا تنس ) س یر

 فورعم هلیمات ( ر ژاد بلیف تنس ) هدایلیجس بولوا

 ( اناناق ) هيلا یوم . یدیا شمغوط هدرهشرب مدق

 هد۱ ۷۳ ۸ ,و هدنکلملعم ,(ضسدقم خرات) هدننوتفلاراد

 .یدشهلو هدنتسایر پهس اچ ور تثه الحسو هطلام

 هدزکد هدهار یانئا دل ( لو نس ) هلا یوم

 اتیل هم هحنسال « یفنیدقبح هنرز وا اضق یغنیداغوا

 هلئسمر راد هنعقوم نیس كنهطا نالوا رعت

 التجس هللا اشرفا هلتیمومع سکه ۰ یدراقج

 هيا یرلضم و یفیدلوا یسهطا هطل ام عقا و هنتسا وا

 ( ادالهم ) مقاو هداج الاد بوبلوا یسهطا هطلام

 . یدراروس دیا را رصا هدیاس یتفی دلوا هطا نالشد

 هدهشعآ لوبق یرکف كوصو (یجروبج) ندرلنو

 هطلام رب ینیدقجل ( لو نس ) هيلا راشم تیاهنلا

 ی رلضراعم كرهدیا تانا (یدرات ۲)یتفیدلوا یسهطا

 ..ردسعا تاکشا

 ° د

 _هبعشهیاصفلا لجرالاتاذ .تاناوبح ا

 هدیتسرد كنفنص حانجادمغم كنسهقرف تارشح كنس

 یال ردمسا هح زنا رف كسنحر ندنس ابلماق

 نورق ولف زا 12 ۰ ردسونهژا ۲" یمبسا «یف .نم

 هدنکش زووط یجوا بولوا هصیق « رازونو »
 طیسبو دوحوم هدنرزوا 7 ۱ رددعا خافتا

 ( کلر نولم ) هیغابصللش نالوا ترابع ندزوکرب

 زیع و قیرفت ندسانجا نالوا یرواحم یتسنج نژا ۲

 . ردا

 نام )من زنا نایوک راها رج, هاب |
 (ورادیک ) بولوا هبناوصلبجرب فورعمراک د (یسایق

 ندنراهرد ( یو ور ) هللا

 نەرم, ۰ یعاف را ندرح حطس لر وک ذم لمح

 . ردنککو 2ا كراهت یهدرلاروا هدهسزنا زواج

 .ردهدنعاش ر اورتم ۰

  انسهدحتمتموکحاهساایفارخج- ازوتساب |

 ۲ ورک دن و z ردیمنا كفلت وقر هدنسق بوئح

 اچ ازوقساتا نالوا بصنم هنرن ( سئونور )

  بوسنمهضسآ فر "الماک یسیا اها. زدن ک هدن رز وا

  ,یدیاهدنسهدار ۲ ۱ ۳۰ هد ۸۷ ° یرادقمبولوا

 ا ا (نوشناهل ) یزکم
 0 ردرا و یس وه

 ر هدنت ال ورا زج فاطعد وخاب افا رغج —_ فا

 .ردندنرل هبارخامور .ردرآ و یس و۲ ۲۲۱۸ .ردبدآ ه رق

 اوتسا طخ هد ونجیاق مآ ایفا رنج -- 3 راقاب |

 بولوا ناقلوورب هدنرق ( اشنشیلن ) هدنتموکح

 VEY ق كن ذفنم . ردهدنعام را هرم ع ۵ ۲۳ ٩

 E هنس ه دن ا ردەرتم

RA 

 عقاو هدس ونح ضرع هحرد ۲۲,4۵ و هدنرلغاط

 یعافترا بولوا ناقلوو

 (دنآ) هد (ایویلو) ۰ ابنارنج

 رد رتم ۵ ۵ ۰ °

 بولوایرندننالانا لیشءافارفج -- اماقابا

 1 و ا: رد وش (واس وق)یزکسم

 ۲۶ و رقاب ۱۲۰ ۰ شوک هد هدنلخاد تاياو

 هلب.لشبا رلندعمو بولوا دوجوم یندعم نوتلآ
 (اماقا۱) وب . ردشمالشاب هکنکوت یرلرمط هل داشیا
 دلاس ینیدنلو دنع هنتموکح ایوبلو ًاعدق یلای

 "( اتساغافوتنا ) موبلاو نانل وا دارت« لیش هد ۳

 كنل ابا لوصو . ردهقشاب ندنلابا نلیدا داي هلیمات

 یرالم ادعام ندیداو تبنم چاق رب یهدنفرط لامش
 بولوا ترابع ندنسارح موقرب قاروچو مساو

 راتو تعارز هدايز ندعیانص یلایا امقان ۲ هکوبلاح
 ۳ ردیتکدم

5 > 
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 ۱ و

 .ردتالورب هد(وار )ملاش .ایقارفج اماقات | ۷

 بول وا قلم وق هلتهوم RÛ را. كتالو روکذ م

 ۰۲۷۲ تیالوو., ردتبنم :زارب یتمج لامش  زکلاپ

 (اح وق) 1 رد واح ی داعم رقأب و یر هحشآ 6 یسوف

 :ردندنرارهشهج ولشاب (اماقات ۲و وقسیسنا رفناس) هلا

 ۶ رد ساماقاب | سمافات | 9

 و .ردیمسا كر ای انا یکسا نک اس ہدیہ ونجیاقیشآ
 هحرد ۲۱ هللا ۱٩ و هدنلحاس لد طح رح هغ اط

 كرا ( نوور ) للتو ردنک اس ہد وخ ضرع.

 نوتیسود ی راھ وصخ ا بولوإ داع هنس |هلیماف :

 . ردرلشغا باغ

۱ 99 

 دا (سادلاراینا) ءاتنسمآ .اینا یک یک افا ۲

 زار كننورپ وقسیسنارف ناسو هدنسیونج برن

 یزتواوندناسندعم. یل دعم یا میک ۰ تما |

 نیعم .ردیدعم یهوجرب یواح یرقاب ندنسهلجدبرولق
 درو اساسا . ولو هدنلاخ رولب قنوآ هد ۶ )

 را. ردلداد ابو لڑا ت و

 اضع رار هلقلوا زااح ییجاجز یالح ردق ه هچ رد ح

 نر .ردیآ روف قراوا ناک 8
 .ردلبشب ویوق یسهایس ایو لیشی یدمزو یفوتیژ 1

 یرلیک زیم هدنکنر یلیشب الاو یوتسم ریغ یمطقم
 یال .ردلد راسکنا لباق جرد دا ی

 .رد۳,۷ ۰ - ۳,۹۹ = یسهبفاضا تلق ۳, ه ج

Eند( ساخت تب ام) ساخت ءامضچ ها .ساخم رولق  

 . ردنرابعند [ 01 سل هات 0| ید

 ههد رغ یاق فا ددد بخ لا وا یاو نچ تام افا ۰
 هد نل ونجا یاقبرمآ هصاخان یک ینیدناو هدوربو لیش "

 ندیضا را هعطق ,وبشا . ردلوذبم هلترثک هدیوبل و نیا ۱ ۱

 و۲۷

 جارختسا رقاب بول داشيا دعم یهوج نالپ رافیچ
 ضعب .روناوا لاسراو قوس هابوروا هرزوا قعلوا
 هدنماقم كر قرهلو هدنلاح رو هدن راقات تالبس

 ۱ . رلیدنا لامعتسا

 هبعش هیلصفا | لجرالاتاذ:تاناوح- نقاب |

 نمی لا توبکشع ككنفنص راق ۲ كنسهقرف هبت ویکنعكتس
 , ودیمسا :كسنح رب بوسنم هنسایلماف یوروا وص

 یعاونا سنج وب
 .ردیصتهر زوا خیر خا۰ اورښت موا شیت مدل رخ لت اط

 ا هصرق یو دن ره دزادشب باخ یر) هحیکف

 یراهلاحتتسا .. ردزهج هللا رر رح یرلیحبس لجرا
 راقاسو «رلقا رای نانلوب هدوص ی رهط ر وعز . ردطلتخم

 ندر .كر هشارب یغوحرب كراش  .رقار .هنارز وا

 لقایآ قل ا راهفرس ناقچ ندرهطروع . رارالطروع

 كزفنص فصنا هبحانج و اذینا دمغم كناريشح تولوا

 هنلاح هریفش

 ۰ :ردقو رعم اجد هرم اب اقا ردنا

 . رولو هدنرزوا كنعاوا نالوا یا

 ءهفرسو نالوا لجرلا سدسم هدنامز یحهدیا هلاحتسا

 ۳ هدعن . رلاق كرختم ربغ كرهشود هند تل وص

 ناوح زمکح هاش هد یحروا وص و هدنفزظ تدم

 كسنح و .راقیح ندنبد كیوص قرهلوا لحرلا نمشم

 كنابآ وحنالوا ییآ هدننایح تدمنوت یعاوا ضمب

 یرلرضعب
eهد رود ( تل ۱ ص وضخ هب یک سفنت) هربفش  

 یس رقیرلکذ ر تح وک «یدامیا 2 رلسقاب | + ردلیفط

 . رلرزو هدوص هلتعرس بولوا ليش ايو

 . رولوا ۶ ام هدننار وص لشط هداس ایضلط

 تیروفسوف تیام ییکرب ایمیک >-. تیلوتاب |

 و ) .ردینهعونرب تیال  بولوا ترابعندنیمول ۲

 ۰ 4 تعحا رم هن هدام

E ehفا رغب اب  ae 



 دج

 «هد(سوآ تنس)هدهسنارف .افارفح س كار ۱

 هرتمولک ۳۷ هب (اینولو) مقاو هدنرزوا یلانق (هلق)
 .رددآ ه رقرب یواحیسوفن 3 نانلو هدهفاسم

 هلصفلا لحرالاتاذ . تانا وحس تا ار |

 ریغ كنفنص انا وشرخ كنسهقرف تاربشح ككنسهبعش

 توسنمهتسابلماف هد ود قذف تح نورقلاسناحتم

 هبایلماف نبع ینو رلفا وم ضعب
  نیش كسنح فو رعم هاما هت رواسو توسنم

 توک هات نام ی یک واوا را
 نایب یتغیدناوب هدنتح ےسا یکیآ فلتخم بولوا ینبع
 قاروا . ( تعجارم هنسەدام هنرواس ) رار و دما

 . راردکلام هرلزوک یجاجز یرادانق نالوا یک
 یدک زا هزار کو سیم نیا

 . ردکلام هعو اقرب ص وصخ ههراح كلام

 ایفا رغح هدنس هعطق اساراسب س ؟ 8 |

 ٩ ه ( نیتوخ ) هدننړع لحاس كنب رهن (رتسنید )

 . ردرېشرب یلسوفل ۷۰۰۰ ناک هدندعبورتم ولیک

 کیا .ردظعاور لەر . جار ی د یر ره ا

 ےل و رشن یفلن اتسرخ كرەلك هنودا هدب دالرم رصع

 ۰۱۷۷ هنس یدشعا

 نامز ك ( سوس رون وه رو 15 |

 .ردشملو هدنکالاو امورو ینل اضعاوانس مداح نکس

 فطلت یملایوم هدنکیدتاطض یامور (قیرالا)

 2 هدهسا شمر و نسهر قل رادمکح لر هدیا

 تماووس منا 4 ۱ یعصتا دادرسا نانو

 ی ومو شخا لاکا ° ) سوسرو وه ( را

 هنسهطا (یراببل) ۳37 ندک دا مطق لا كپلا AEE 4 > دوش

 ۰ يدشلبا مارعاو ق

 یاقىغاقكېلفىردىكردنكسا. جارت - لار ا

 یی(اییلوا)بلیف هکیدیا یسهجومع كن ( ارتاپوهلق) و
 جاودزا هللا ( ارتاپواهلق) و ارکوص ندکدتبا قیلطت

 تک ح >»وشراق هراناربا هدنخ زا ۳۳۰ . یدشعا

 . ید لرو 1 یسادناموق كنل وق رادشپ ندا

 كننکی كجوك وشراق هردنکسا هدننافو كيلف

 هدهسشمهتسیا كغا نما و هظفاحم قتلك اج قوقح

 . ردشعا تابح كر قرەمەلوأ قفوم

 دالبلالبق بولوالارقەمنرب . مجارت -- ایا

 .ردشعا تموکحیارجا ردقهنشرات ۱۹۷ ند۲ ۱

 ینتموکح هلراتکلعییدتا طرض ندنرلرادمکح هروس

 یشراق «(بلیف) یجنجوا كرلبلامور .یدشعرا ميسو

 تواعم هرلیلامور هلایوم هدنرلزواجم نالو ع وقو

 ینسهناخبتکه رب , یدشعآ زق یرلیجو و تب كرهدبا
 هقرحم روهشم نالوادوجوم هدهمنرب .یدتا سيس ات

 ۱ ردشل اب هكتار كلا یوم

۱ 1 
 واتس هم ر عدقرب هدون . مارت اون او ۱

 كنيجنرب (لات 1) یجنکیا نالوا فو رع»هلیبقا فل دالف
 1 فلخ ه « نموت » یچنکیا یردارب تولوا لغوا

 یارحا ردق ه )۱۵٩-۱۳۸( داللالق . یدلوا

 لارق ا كرالامور . یدتا تطاس
 یلدالفو انا . یبلبا ناشیرو بولغم یسازورپ

 ۱۳ هاو فرح ییدنک .یدنا ام یرارهش

 ت یدا ردنا هاچ

  بزلوآ نکب ۵(لاتآ)یجنکیا .مجارت تاتا

 غ تم وکح یارجاهدهمغر ردق ه(۱۳۸-۱۳۳) داللالق

 ۰ شتا قام هراشیا یک قلناوچغابو تعارز .یدتبا

 ۰ همانتیصور نابلوا دانعا ناباش یتیقو ومو تح .یدا

 شم هرللامور یتسهفاک كنل اومآ و كالما هدنس ۱

۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 

۱ 

 ب ریه سو



 درت دا ص ندنفرظ رایلانوز ینا را
 لخ اد کش ذاڌغ "یرخالو داش كرابامووا

 ردنکسا بولوا لغوا ك یموردن ۱۰ مارت س لات 1 3

 . ىدا: ندنرلازج 8
 جاودزا هلبا تالاا

 . یدشمرتسوک قلرا 1

 لات |

 یسهرش مه كسا قدر

 نسمه هلا i یدتا

 هداعلاقوف هدننابراخم لهماغوغو سونا ر

 نویقاورنشش هدننامزربس هم مارت 2

 دنر اقش و ه دنقح ۹ ندنکیدتا داتا

 . یدننلو

 SERE ایفا رغح ہلا 1 1

 ۰ ردیدآ قا وقرا

 . رد ( وقسویسوق )

 تا رایسی هدننپب یرتشم هل مش, تیه س الات |

 ۱۸۷ ۰ینهریغصو .ردیسحنشب یرکی زود كنهربغص "

 . ردشم هلن | فک یرت اهلوت هدینات نرش ۲ یسهنس

 قیرالاتا !

 ردقهتسهئس ۰۳ ندنسهنس ۰۲٩ و دل و هالتنتهتس ۵٩

 یسهدلا و نکنا قحوح اهد . ردشملا تیاوگحا یازعلا |

 لارق قرلوا هدنتش یابد (توشالاما )

 شتا دوعقهلارق ماقم ارکوص ند ( قبرودوت ) _

 . ید

 بولوا ندن رالا رقتوغورتسوا. جارت ۰ -

 هدنلخادیموکحنسناژرآ . افا رغح هتک سالاب |

 هرابا ندا راذکو تشک هدنسارح ( وقاش )قا

 | هرلنو . ردمسا نلیریو

 / رونل وا فداصت هدنسداو ی 1

 ( وحهمرهوو ر ) ایرٹک

 e ۱ ردن هقلح كلا یوم هل هس, ردد: رافوس د

 کک

AUTهدنرطاملا دق نانو . رطاسا ت  

 ینجا ودزا یک ھابولوا زیقرب یل یداقرآ ز وېش ههل بس تغرس

 re ینسیدنک هدنسهقاسم وشوق هسردا بلط

 ین راک هنکوا الوا كرلناقیج ه هقاسمو ,ردیا طرش
 بوشوق هللا هرحر ندنرلهقرا هدلاح ییدلیا هدعاسم

 ټاپ د: هدعب شمردا فلت ی فش اشا

 هدنمسا ( نمویه ) هنرزوا قحیصن ك( سوهو )

 چوا هل وصو هغاص هدنساننا یسهقا شم تعرس یرب

 ندر یران وا تنال و شمرودشود ا: نون

 لصاو هدوصقم لع ییر نکربشارغوا هفمرب دلاق

 | رک وص ندندلو تناللاب هروک هرطاسا ردشلوا

 .ردشمو و هدننای كنينا یثیدرب قرهنلوا كرت هدریق

 هربط سا خراب

 تم ه دنس باس اح 4 لا فا اس ی هم وقص اظن

 ۰ ردراو ی رمش كوس هدراکشو دص

 هدنمسآ (نوسالم) لک (نمویبه) نالا هنحا ودزآ

 . ردیرب
 زو وا 6 هدننبأام ی رعشم هلا سم . تاىه حسب

 نك رت داوع دش زاد هم, 8راش سلا |

 نرش ۰ه یستس ۵ E هد لوا

 ۱ ردشفلوا

 زن احیمسا و هن هدناتسن ان و . ایفا رفج اهر

 قافوا لسوف ۱۷ ۰ ° و لاک هدن رق زفروک نالوا

 كق
 ) قحا ( هوا ًاعدق ردزفروک رب ندا قد رش

 . یدرونل وا دای هلىماي یزفروک

 و حج
 دی رق ول هاب 4کآ

Deهدنلخاد ی  الوا دیک و هدب اتسن بوت سس  

 ۳۷۹۰ تولوا لی هک كنغا ایک رابه ) سب رقول (

 ا 9 نال ۰ رد رېش ۳ كحوک یواح یسوف

 ۰ ریش د( یدالات ( هرېش



 هک
€ 

 بس یو۱۳ بس

Al ۱هج رام «ندهسباذس *هلرصف .تایابنس  

 مسا كناریجش ايو راجشا یینکید ماطر ندنسهمیسق

 یلاوت سا یایسا یسهیلصا تبانم كرلنو . ردینچ

 < هقرولادبحو ۰ تکص ی رلقا ریاب . ردالارتسوا هلبا

 یراهزا ؛ ( ترس یک نیشم « داجتم یعی ) كاع

 ( شمقبح یک مقلاص ختم ر ) هدوقنع هجوم

 ( شعالیوط هدنرلقوتل وق كغارباي ) هیطبا ةعمتج ابو

 كب ) اللفو وم ینالات۲ یلاثم عونا ۰ بنر هدالکش

 تاو . ردتبات هدقرش دنه هکرذ ) یال قرو

 هرزوا قلوا یداضم كنهمزتامورو « یوقم قاروا

 ن ریلی دیا هیص و

 (سا وغال ۱) هدالیدر افا رغح تً ااا |

 . ردرشر لسوف Vege 6 هدنت الو

 نلشد « لاثما » هجم رع .-- دوسرا ۱

 « لبلق یافاا یزوس رلات ۲ .ردنرابع ندلا وقا ماطر

 رلهلج ماطر یلتوق یسیئاعم « مینلالپس « ریثک یلالد

 قی دوخایو یوسف او قالخا مکحرب هکرد

 كقلخ رب _ .ردا دراو ندماوع نال كرەدى| "نمضت

 عزا + ر :رولوا ادم هفمالکا نحط زا مارس
 ررتسوک یاداع « یقالخا « نک اردا ؛ یراکنفا

 طتف ..-ودزاو یزوس-رلابآ هدم وقره . ردهنییآ رر

 كتهندم ماوقا . ردصوصخ هنسی دنک یكموته

 .ردرلش | عج اریدقت یعرلتمیق كرازوسوب یسهناک نام
 . ردرإ تملا. مایها هلاتما مچ هلیب ایلنا وپ کسا ات
 هدنسا زا هکر و هفلتخم ما وقا یزوس رات یهدکر وت

 : Eg هروک هنر ظافلا یرلقدلوا یواح .ردکرتشم

 یک یسانشو اشاپ لاک هتعمج كنهنائع لاثما بورض

 یاد. ناچ نذازعنش < زدزابشع | ته تاوض

 هاتروص لثم لاسرا بورض اشاب بغار هوان «تباث

 مه ردشمرتک هدوجو رادتمق راعشا ماطر

 یفیدنا وا عبط هلاعفد لاثما عاج هدتکلع

 ۳ ناف یرهعویزوس رانا قوچرب یهدهکروت
 ۳ مس

 . , ردشلدا رشنو «ءجرت هبهجرامو ناملا « زیکنا

 ) تعح اص هلاعما (

 :ردناونعر قافوا اهد ندراکبات۲ س قلات |

 ۱ وکحرب هدرغشاک یروپشم كا ندناما كنو

 ۰ ردتكی توقع یزاغ قلا ندا E همالسا

 5 ) تعحا سم 4تسةدام ها توقع (

 ۱ ۲۲ تولواندن رالارنجهسنارف 22 مس نم |

 ۱۸ «شین وط هد( رال وق) هد ۱۷۸ ٤هنسنار زح

 ١

 ۱ هد ۲ . ردشعا تافو هدننوا كنل ولیا یسهنس

 ۰ ىطب اض ماکحتسا قرهنل و 3 E بتکمقینقتیل و

 ۱ . هلبس هس ر یشابزو هد: ۱ ؛یدقبجندبتکمقرهلوا

 ۱ نعت ږګلرواب هتسهس رح ناک را هصاخ كر وطاریع |

 . یدنل وا

 هد ( ناویمس ) هد ۱ .مجارت هسسپ نلات 1

 هدنسیبطنوتفلاراد (نوسنازب) هبلایوم .ردشهغوط
 تافو هدروک ذم رمش هد ۱۷۸۲ ۰ یدردب | تالملعم

 ۰ ردراو ىر صعب داع هت ايط e E ردشعا
J 

 ۱ دلا لج رالا تاذ . تاناویح--
 سواا |

 _همدالا وخ م كنفنص مان لا دمغمكنسەقرف تارشحكنس

  هتسابلماف هدیک الام كنفنص تح ( قاشمو یسیرد)

 هدنسهوح دیفس رحم . ردیمسا كسنح رب بوسنم

 ۱ ۱ دقفل وا فداص هنس ه ربغص عا وا ردق قرق كسنجو

 سولاتآ هلا سونابول سولات۲ یفورعم كا بولوا
 ۱ ۰ رد راعوت

 ندنس هلصف «لجم كنفنص هقافل تا ذ .تاب اس بهلاب ۱

 هدنرارب قاجیص كنسهطق اشسآ ییوج نکلا
 استا هشز ةدامر ندیو .ردجاغا رب كوس تبنتم
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 گم لس ی دف شاک ڈس اش قس تشنه هف# دات

n 

 ه یو روا .رونل وا لامعتسا هدنماقم یاب وقوق هردلب دا

 كمر وس یرلقاقفوسو هداح ندنرلقارباب نانلوا جارخ

 كنسهویم .رلردنا لامعا هکر وبس ع ونرب شک نوت ا

 قارط «هقبط «حیبست ندنو . ردنرس تیاغ یدرکچ
e 11ریلیدیا لامعا  . 

 ۸ ۷ ۸ دالبلآ لىق. یدا یسهکلماد و جار س یل ات |

 ك( باخ )یرادمکح لتا رس ا . زدش۶ !تافوءدن را

jرد شع | تافوهرکصندتم وکح یا رجا هتسیدب .ردنزق  . 

 تآ رشح كنفنص لجرالاتاذ. تایاوح س الا ا ۱ 3

 سس

 كيامشح انا نت اشغ بوسنم هسلح وډ ر

 ر نوا او نوا بولوا هصق ( زوښوب ) فی

 دی دح كنابيصعو نوزوآ یرادانق .ردلکشتم ناطق

 لولیا « كرلاباا 1 .: ردلکشلایغر تارخ ییدتآ

 تارو معنا دات ی راکدتا عاقا كن رلهفرس هدن

 " , ژدددهحرد قحهدریشاش ا از

“ 

N اوسنت الا ت : مورانیپسا اي ا 

 . ردهرشحر نالواضراعهتقاروآ ییر ول عو نا

 اساسا. قاب رر اقاوباب يلخب» شر روم 0
 « هدنن ورق < نار هدهسآ یس ر اص هطروع کند

 .ردشلروج هل راه رب اد هایس قالرابهدنسقر كنر

 لب رقیب راجناب هزانو منلاش یسهفرس كنءرشح و و
 هدسیام ندهلماک رشح . ردا لک | یغار اب برو

 ندرلنالوا شلاق هدنلاح هفرس هداتش ےس وم یرالل 3

 . زاما ین ردقوا ندنرارت آران : 68
 هلماک ةر هدنرلادتبا زوم هلیتیاهن نازی رح ةر
 رلهفرس نالوا لصاح ندنرلهطروع كراو .رلآ یلط

 رمسا هفرس .راولوروک هدنرلتبام لوا نت رشت و ول
 هللا طاقنو طوطخ هايس بولوا هدکنر قارتا

 هدلوا نیرشت « ردراو یغایا کیا یرکی . ر هم

 بن ۵۷ 6 بس

 ه دنا ثكغا وطكرهدنا ناجا یل اح هل ماک هرشح

 یتبقو رلرروا هزوقر لومعم ندقوقو قار وط

 5 سر هدا روا

 نالوابوسنم هتسنج ایا -- هزور ایل ا

 یرطیه كنیردصو هاسلوا كوخ وکندنکل وا عوو
 ۰ ردا زمو قرف ندنکل وا هلسعوت هکر هایش

 *هایصف و هدرل نلتر رک : هدنحاغ | لک یرل هفرس تعاون و

 رال, لھ

 تان (اتودلشیم)یبنکیانوا :مجارت ااا

 - ومأم یک سایر هبکعو ( لوسنوقورپ ) هدننامز
 .( ۱۰۷۰ ) یدنلو هدرلت ر

 4 ردراو عراب صعب

 د او اا

 هرعت هدنرزوا یعاونلا هناوص

 راد هقوقح و راعشا

 ك رېش وا مقاو هد ل وطان ۲ .افار

 هکردش | رکذ (نیلپ) ندنویعیبطسیجتر بولوایدآ
 مرضع یا هد تکیا, ردود ( ادلوا# )

 هدنسرهف سوپتسپ رر شلدا بیرت یرغوط
 هد (یراوح دنمزا ) ایدیل هکرراد بش ر روک ذم

 مقاو ( یسلاوح هینوق ) هدایلفماپ ییجنچوا ۰ یدیا
 ندنفرط ( لات ) یجنکیا یرادمکح همغرب بولوا

 نامل م ېم هدر و نیکنز تیاغ رهشو . ردشلدا انب

 ه(نهسروزپ ا)(سولب ورس) ندنرلنادناموقامو ر بولوا

 .یدشلنا لاغفشاو طبض یتسارو ارک و صندقدلاج .هیلغ

 لادآ ) . ردفورعم هلمأت هللاطن ۱موبلاروک ذمرهش

 . ( تعحاصض هنن رلهدام هل اطن ۲

 ا
 رد ارق كن رهش ) Ex ( یک طالیسهعطق

 (ایسواهب) كع دق ناو .

 (سوسش رف) ند (هلف) یسههلاطولب نالوا یسهجوز

 ك (سومداق) .ردشوا ینح وج کیا هدنمسا (هلله) و

Eك رهدیا دل رت ین هل ندنکی لبا هقالع هونا (  



 ۳ رک

 هنسب دنک هفت هنرژوآ كنون < شما ماودزا هلا ونا

 ی نوا نع نف 2 0۴7 نسوز یف

 ET هکرک نور دعاب e هتنوچ
 یراقجوچ كنهلفن یغد هجوز یجنکیاو ندفرط
 امرفکح هدارضوا یرلنو كرهشود هنمزع كا وح

 عقر نت دریا قلا ارد هما ناتو

 کج هیسکر قجوچ .ردشمردناقو شما فیلکت هنجوز
 نونا ییدرب دنا ندکو ک هدسیکیآ ( هلن )

 ندرلقح وج

 هدهسیا شمقیچ هادیکلوت هلتروصو ( سوقرف )

 هلبسوو شملغو هدنزاغو هعلق قانح ( هله )

 هداربص

 . ردشمرحاق هلا یازور یلزوسو

 همس ( تنوسله ) هدنانو نانسل هدهزاغووا

 ند (وسا) كر هیملس یتغید اهن سامان اهدش .ردععوا

 .ردشع!لتق هلبنظ ناوحیثحو یلغوار نالوالصاح

 رکید هللا ساي دلوتم ندهعقوو ( ونبا ) یسهجوز

 د یییوقتک ` . شعأ افلا هوص راناق هدیفحوح

 .ردشملت اهزکد هدنسارا (تنروق) هلا ( راغهم )

 حر ۷ ER طب ای نەتىامات |

 قان بیش بولوا یوضع مجرب رلبت لباق ترابع
 « قاشع و قالراب یک كسا یررولب .رولل و هرن رامخت

 یمعط ۰ یواص یسهحار

 و لوتک < هدوص ردیجردشورو
 هدنتش كيهحرد ٩۰ . ردلحنم هد ( خور نامقل )

 راچود یسیلصا بیکرت یتمی لوح الب
 قرهلوا یدوق . ردرطق لباق ربغ نزبقلوا لوح

 رولوا بقنم هنایدهلاو ضماح هسرلیدا ریطقت

 : وش هدنرارح ٌةحرد۱ ۰ ۰ و رق ات كنم زاغالادلومرولق
60 
 نتنامات ا ١ نایدهلاو شماح

 ندشتوا یدک ) هحنرح وم هنرولمتک هل داعم

 ۰( نولهسروا هللا ( یوضع ضماح رب جر
 هلماعم اعم هلا a ضماح لنامود . رلیرا

 عی یمرککو یہا
 لحنم ریغ

  ند € الپ 0 (42 0, )م ییکر هسرولوا

 هدامرب تا ( نیتناماا و رتنیرتب ) و تراببع

 «رولق < روت ولف ) هحلمالادلوم رصانع .

 راع اوم هللا نداعم یک دوبیاو مور

 لا ( هدعمةبش رصانع ندنآ لیکشت هم انثم ةحلما

iFهلدابتم تاک  Eا  

  rtبک >

 علت . ردهبصقرب .هدنلحاسقرش بونج
 ۔ وک طاح هال زفروک اروغداس ًابرغو نئاکهداسم

 دن رانک کن اسم ابا < ردهدنرژوآ هر زج هشرب

 هبصقرپ فبطا عقاو هدنسوشراق كنها كچوک
 ندننیدنلوب هدنرزوالئامیطسرب هروکذ مٌهبصق بولوا

 نام هدارو یواح یتروکوک :ردیلعبنا یرلقاقوس
 ماتوا نزای هززوا كنا مانحتسا هدوص ندا

 . ردنا دورو راوز هحرلکس ندنفرطره

 قتموکم نیتناژرا ہداق ا سنا |

 ا (ودالاس )و مبات هنتلایا ( وشنوقوس ) هدنخاد

 ه(اودروق) ند ( اهوکوت ) هدنسهرا ( ولیدولاس )

 (ورتسهب لهد وغاشاس ) و ناک هدنرز وا كلون ندنک

 E تولوا هدلپر هاکتراجت . رد زک كنساول

 . لردهیکغا تباکش ندفلقاروق رکا
 . ردنلتذلو سیف تاغ لاب ناقىج

 مارت -یجانات ۱

 ۱۷ 6 هلیسهتس۱ ۵ ٩۷ ودوت هدنس هبصق یی اقناکهدایل تا
 واوا ندنسادا الا .

 ؛یرکب . ردشعا تافو هدکیدنو هدنسا را یسهنس

 س هدنما تلاقسو رقف هدامور ردق هنس

 عاش مان( وسات ودرابرب ) ارکوص ندقدلوا

  قنسهموظنم کودتا ( یدانآ )

 و شعلوا توعد ندنفرط یسهقودنه روا نوجا

 رک ةلبا را عیطو حیحص و ی ر مع
a4 



 كنساسور توغیسیو . مارت - یا رانات |

 كداليم بولوا یرب ندنرل هجیلشابكنب رلصاخم نایتسرخو
 . ( سئالاو) روطارعا ؛ةدنطساوا ؛یزرشع یورو

 نه واس دیک چواو شملک یشداق هدن رق هنددآ

 كرل ناوه . ردشلوا بولغم هدنسهنس ۹ | رک و

 نکر دیا المتساقتلایا امور یلاهایرب هدننامز یناجاهم

 هدنرلغاط اک اد كرهلا كارتشا هنناکرح كرنوا "

 یر رامتوغ هدنسهنس ۳۸۰ .ردشعا ت.اقا رابتخا

 سنازب هدعب شقلوا نالعا یفللارقرارکت ندنفرط

 . ردشعا قاشا دقع هل سویسودوئ یروطارعا

 . ردشلا تافو ارکوص نامزر زآ ندقافتو

ETTیسویقسپ یو هدنسهنس ۱  

 یسەقود یوا زفشعا تافو هد ٩۰۰ تولوا

 . ردشلوا یسهئود وات ا رکو ص ند وک یردارب

 درط نداسیک و زوروفا نیه ال

 یتکلعكرهدا قافتاهل رلبیعاساپسا ا رک وص ندقدلوا

 . ردشا میسقت هدنرانيب هللا امغیو تراغ

 نوا بولوا بطخ شانطا رەي س رانا |

 هد ۱٣١٣۳ شعادلو هدسیرق هدنرلت اهن رصع یجننل 1

 كرهلک هسراب هد ۱۳۸ ۰ ردنعا تافو هدسراب

 كلام هلا هصوصخم تیرومأام ندنفرط تموکح ها

 یهیملع تمیقو تیما هدنندوعو شمل ردنوک ههبقرش
 . ردا فلات رابآ لیخ يواح

 بولواقب رطبهردنکسا س ( ایا ) رابات |

 ۲۹۸ ) هدنرهنس كوص كندالبم رصع یب "

(Nسام ۲ و دلو هدر زکام زهشا  

 .ردر وهشم هلا یاتموتان .ردشعا تافو هد ۳ ِ

 كتقو . ردشمک هلبا تاشقانمو تازرابم په یا
 هعل اطمی رانا كن رافوسلفو یعاش نانو هلهجو ینداع

 بت ق ۴ ت

 هابعأ ىنعتو یمس كوكا هدهسیا شعا مو

 هنرزوا ىلافو هردناکلا تنس . ردشلا رصح

 .(۳۲۸ ) ردشلوا باعا هنکلق رطپ ه ردننکسا

 لزع هنبرزوا ییاکش كننارادفارط یهذم سوزآ
 روطارعا هقوم هلتعزع هلوناتسا ندنفیدن وا
 , ردشلوا قفوم هنعازق یدامعاو ذوف كنیطنطسق

 كنطنطسق روطاربعا یرامصخ ندهمک قوج طقف

 ا ین راست بو دن
 ندننافو .كنطنطسق . ردرلشلوا قفوم هکمردتا

 شش را کی هه زدن هاست 6 اک وص

 ندهفظ وی اغا یا هلا حالس لامعتسا یرانمشدهدهسیا

 شا تیزع دلاور شانطا ندن رلکدتا تشت هعنم

 باح هنف رط د قد مماج قیدراسو امور و

 هشقانمر هدنسارا یرااسیلک برغو قرش دارهردتنا

 همفد اق رب ارخؤم . ردشلوا بس هتسملچا یسوپق

 شعلوا زن هعف د اقرب «شغا تدوع هنماقم كلة رطب

 ندنکیددک ه ه ردنکسا هلتیوذ ًاملاصحتسا تیاپن كاو
 مس

 يرد اا تافو هداروا و تدم ر زا

 عقاوهدنل ام كنب رهن (ریا) .ایفا رفج س ازا |

 نوا الا و مولا اش ا مدق

 ندنرالا رق توغبسیو ارن اپسا . مار رب ا |

 تیک یا رسا رادق هنسهنس ۵ ۵۰۱ ند ۵۵ تولوا

 شمشلاج 55ا درط ندایایسا یرایلسنازم .ردشعا

 .ردشلا هلم اعم هلتع المو قفر لټ هنسهعس و

 كن(ونقال)هدنل ام: ناتسدنه.افا رفج کرایا یا |

 یسوف 2 ۳ هدنسسدق رش ب ونح هرم ولک ۱ ۰ ۵

 هبصق . ردهبصفر میا هنساول ( جا رغبات ) یواح

 ناف هس رم ) قم وغ ( ندنشب روا كنهروک دم

 ۰ ردهدکبک یاحرب تبا تاما ناس



 یافتسو هداتشور سف س نرودناب | ٣

 هدنرز وا لاح هغس نالوا صنم هن رهن نل عبا هنت الو

 EF .ردرهشر كح وک یواح م TCA مقا و

 ندنسش را داحا, ( و هزاه ) هداطسو نورق

 . ید دودعم

 ندنسامکح وابدا ایل ات

 شرع وطهد(وناق) تولوا

 ندنساضعا یسمهداقآ (اقسورق) تولوا بهار ساک

 ۴ ) ایت .تافوورغوطة ۰ او

 یسهما فوقو و تامولعم هدنقح هتسلا ها اب ه یدنا

 هکر روا لنمز فات یسهکورتم رای ۲

 .یدیا تدابع ندرلقطن و ند” ورش ها وانا شلزاب

 یداعناب |

 ید راو

eافا رغح  Eیامنم  

 ا او هه نوح بت ونح

 کار كن ( وغنجنا ) روک
 كل ا روقاوار

 م رهش ۰ رد رمشر

۰ Cri 

 دوخاب یرغل ۱ و هدنقرش هرم

 وقف کما ۰

 « عبا هنغاجنس ( سساو) س ر ۇشا

rh 12 .  : 

 ندعم E e hE ٠ ناک هلن روا ی وص ) زولب (

 ردلوذبم كب یرلوص

 .سوف ۳۲ 6 رددوج ومهدیرلهعانصلاراد یک ینیداوا

 یرلنامر وا عسا و هدنفا طا ۲

 ره ر عقا و هدا دانق . ایفا رغج تاّمساوات ۱

 1۵۰ لوط. رولړکو د هنب زفر وک(نوسدوه)بولوا یدآ
 ۰ ردهرتم ولک

 ثنا وات |

 هدا 6 ۵۲ رایج اتع باستک < اهل رل سر یی د ای د همطق

 نی دشانوا یمعم ردق هت لخت رات ۲" ۱ بولک هارد

 مات هنر ص وص هنس رلقود ) ان وغرو ) هدلسکو ر

 كخو تب

 كچ وک بولوا یی هسنارواف. جارت یک

 رم هر ساتک نبی ٫ ظو ۱۳ تن) ملاك نا .نانلوس ظوفح

 .ردشع اب هيلا یوم هدی رامسر كرارب یغیدزا راد

 هدهسنارولخهد۱ ؛ ۱ ٩ بولوا بهار یتناوات 1

 ۰ کما تافو هدرش عهد ٩ ءشلک هاد

 هکیدنا راو یار مش رب كوس ردق وا هدتحیصت و ظء و

 هنتغالب تزّدق كپلا یوم ( نجف لسرام) ندایکح

 هدکع زکب هب (هفروا) ییهجرت بحاصقرهلوا ناربح
 نازل اد هدننافو هبلایم وم . یدشماعا 3در

  91 Eیدنشار . ۱

  1)نرو سس ایت 1 دوخاب | ا وهات ۱

 یجنکو ص :تانتهوکح
 2 ردشعا تافو هدنحم را ۱ ۳ بولوا یزادمکح

 ناداخ لر عدق نانلوا هبمس

 ناف و ك ( قاییاوه ) یردب وف ۷

 یرداربو شلآ شم یتنلارق (وت وق 2 هنن رز وا

 نیست بس تا كبور یخد ( راقسا وه )

 هب رام رب یدش هدنرلهرآ هنن رزوا توت 3 ردشعا

 ۱ س کا كنب را و ا ر
 1 یادناموق اا هدنسهنس ۱۵۳۲ و هدامزرب یی دلنا

 ۲ یا ایاوما"۲ , رد هوا ,لصاو هوو 2دا
 ۱ ربا رب لکا دا ییوصخ 1 چ نده را هنأززب رب وخ

 ۱ شلا ضا. ینلادعا كراناك یرلیا نوبتب ,ندرلاتا

 و, یوق ,( رازپ ) یادناموق, اسابا ندنفیدلوا

 ١ ندقدنل وافیقو و ااا كرار د هتاقالم

 را نوجا یادعا ید ك ( راقساوم ) ۳

 نوتلآ لباقم هنلسس هل

LEA:ندکدلبا اشا ی دعو :ردشلنا دعویسیضا را  

 یاس (را زت ) ایک تق

 هرال وس امس او شمر و

 یوق س كرەڌىا عانتماندهبلخ

 ا یرد یراد الا وها . ردشمردتا موکح همادعا

 شهرردبیا زیتفا و یادش < نوجا قما جوا قا رحا

 کک پ ۹ ا ردنا تافو- قو و هدنسحخ و



 . 0 كجا هتسهدام ) راظلا کک 8

 ندنتموکح لاجر زیکترو . مارت دات 3

 هد ۱۶۸۰ و دلو هد ۱۵۱۹ بولوا ندنرلنادناموقو ۱

 ناتسدنه هدنسهنس ۱۵۹۹ . ردنا تافو اا ۱

 قانتانوجما درط ندایسآ یرلیلزیکتروب یرلتموک
 بولتم نسیه دلراسنرب یلرب هلا یوم .یدبا رشت
 یاظتناهدهیکنم ةرادا « سما لاخدا هتعاطا ا
 . ردشملا سیسأتو ریرق _

 ی-.ود یا : فا رغح یس راساب ا

 هدنسیپ یغ لامش و برغو رتم وایک ۲ ê با یفرفآ)

 (اقراساس 1( نالوا مضنم هننیع لح اس كت رهن : (مجماو)

 . ردب دآ همصق رب یواح یسّوف ۷۱ ۷ ۰ هدیرزوآ یا ۱

 ص وص# هروک دو .A هاب | رله اختغاب و هاخ رم

 . ردراو يرابتکم ۱

 هدنتیالو ( رتسال ) ادارا یو ا ۱

 لسوف ره ی مقاو هدنرز وا ینامربا ) شو را 3

 رده . ردددعنم یرلدتکم ۰
° 

 ندزطع راغ د

 .(تعجارمهنسهدام یغایلوک ) (ردکرهسلوا دوخ اه
NODEام کد  i SE a NEی. تن ی  

 رو

 ما (اک الو )"مولا کا .

 برغ كنغاط ( سودن ) هعطق و نالوا فورعم

۳ 
 لح كرل ره ( یو وا )۳ و ( سیولک ۲) ۱ ٩

 مقا و هد ودح تك: _سهعطق را" دقو ام ۳۳-9

 لصا ی هل رلل ایل است ی ہل اھا ) LT ¥ ااا ۱ ۱

 یدرلرونا وا :
 5 س

 .ردندن رالوک لوس كا كنايرتسوا یراقو ی

 ولیک ۳,۷ یضرع۱ ۸و ۵ لوط .ردەدنق رش كال وک (نوآ را )

 ۰ ردد رالګ تل ههیسص جا

 بس 0۷ تس

 ندلوک و ییاچ (.یغآ ) .ردهرتم ۱۷۱ قم« هرتم

 رلفل ایق ثاطرب هدنتهچ بونجو یبرغ بونج .

 (جابنسیاو) و ( خارتنوا ) یهداروب . ردطاحم هلبا
 رواو هدناوک را

 . ردزا و یسهحطس تعسو ی سم هرتمواک 6۷. ,«یلکیا
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 مقا و هدیل امش ناتسدنه + الوا ار |

 . ردفأاضم هنغاحنس دا ضف ردهمصقرب یس وغ

 .Ib تاربم لا مادته دم لواار ۱

 ۰ ردرهش ر لسوف ۱۰۵۲ هدنلخاد یک

 رب تبنم نانالوص هلیلانق ( بآود ) روک ذم
 ۰ ا

 کا یو ی ادا لج یا

 ندکد تا ملعق هفاسم ورتم ونک ۵ ۱ رد رمر

 ( نهداد ) مقاو هدیسالطا طیحره ات

  E ۳ 1ردهدقلوت ۰

 هدرول دم رپ هداناو

 ها
 لانقرب هنن ره ( ناور اس لک لدا رحنم هلدتعم

 رح هل ا یسالطا طح رحم 2 رهدیآ طب ر هل س هطساو

 ی ا تالشا قبرطرب يدتساوا اد طرح رحم

 ۰ یدا راو یر وصت كأ

 ) ماظن ( هد طسو ناتھ تخ ادل ااف ۱

 ۸۰۲۰ یسهحفس هحاسم ردیعدق مان كنتالو

 یم ص هرتم ویک

 ۰ ردهدنسهدار

 ۸ ۰ ۵ ۰ ۰ هدوح وم سوم تولوا

 . رد رهش ) دابا ردح ( ی رک وش

 56 80چک ر .امک .سا نلتفار |

 ساو ك ( نلدتقا رت 1 ضماح) مسج وبشا نالواترابع

 انار رونا وا لاصحتسا ندنننصت هلل ول تب راب ابو

 بولوا زّئاح یر
 هدو مسا و وص . ردات اط شرق هک یمعطوزسهشا ر

 ۳( س ل

 ضماحو ندا هغمص هدامر



 بس 0۳۳ه س

 . ردلحتم رغ ( یحور نافل ) ها لحتنم كى

 قرهلوا لحنم هدنجما ( یغناب از ) تیر تماخ

 هدهسردا نوت هیراص ئروترم ضماح

 باقم هب ی رق ناق نکو رو رم كبر هدقوغص

 نکیآقاحبص یحما ( بار ) توز ا شما. رولوا
 أ بل ولع سای و ی وص . زیارت هديا 3 هنلتقا ی

 هدامرب ر وذل وأربع موس هژ لبتقا رت | هسر وئل وا هم او ۰

 . ریلی را هزوقلغ هللا

 شیک نر (ضماح) نیابت ار ۱

 كىا شا نالوا ترابع قد ) ۳ H )بر ۱

 د خم ندداغ وکو  هس واه 6 ین و

 .ر ونل و هدکل رب هلا ) نسلف 3 نیا وأو ) هدامر

 (نشلفا ربا جن در هل نیصت لعف روم ضماح

 نیلتقارتآ .یضتاح . ریلیرا هنایرهلاو ضماح و
 مءاح ر لساسا

 ندفت ضرر هب ر , الادلوم درف وزج

 ES ء 2 3 ندنفیدلوا ن

 جج و یھ!
 ندعم دف و زح ۱ har IR نالوا همقلا

 لیکتت لا م ویسی ول .ردیا کش هاما قرهلوا جا

 GC BH 3 0ى &) مویسای و تفلبتقارت | ییدتا

 هدوص بواوا یروللب هدنلکش هنکیاو ریزان رام

 قسط بت هسرط داتاق ۹۹۳  هلضماحر . ردلحنم

 مو راب رواق . .رولوا ل راحود - یک یض هاح یدنک

 یجلم ( موب رابتینیلبتقا رت ۲ ) هسر وناوا هاماعم هلا

 الادلوم رولق شماح هدوب هکددیا .تتسرتو لکمت
 . ردلحنم هدنجما وص قوچو هد ( یود زوط )

 ف رراعملا طح

 هدنرود هاب و تافارخ .ریطاسا چ سگ ار |

 كل رهش ( سک ارتا) و یلغوا كن ( ارو )و (هه)
 ِ رددت رف و ( الات ۱ روک ذم ره ۰ ردیاب

 کچو نرخ چ ی ما مو ص نمار 1

NERهدیدحلوا ضج ت تک د هدهع دق 4م زا  

 5 دب دبح هک و : یدر ونا وا هست مار ۴

 ۰ ) کارم هنسهدأام

۱ ۰ 

Eرلقدن الل وق دلرالامور . سا مو را هار  
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 ا مارتا هننورد هکرذاراق عونر هدنابم یاو

 .یدیارولین وقم امرب I دستا

 وو ماتسر یسیامو ارظن هتتیاور ك (نیلپ)

 کرم یک یربکدتبا لامعتسا هدنماقم ( كينرو )
 ۱ . شعا رلرتناللوق هدر

 ( ندهجنیئال ) ایک . سا موتمار ۱

 E هدب 5 وسا هلل ر راتعا تم وم و های و ها ره

 . روناوا ون 3

ES سو 1 eeموزوا ا می رام  

 رب جرختسمندداو هد یک ایهسوز !دنشید لق «لندنسهربح

  لاصحتسا ندنسرج مو رو! . . ردرسای و میس رهایسع ود

 ۱ اصحتسا ندنشدلف ءیهاستروفقار ف هاو نانا وا

 ندنشلا کوو "یهانس

eو . رول وا هست ) اس هس ( هدا ی هایسس  

CE ssیړیت موتنمار ۲  

 ا . ردیا تراشا ید هی افسلف رخ

 یشید لف هاو نانلوا

 مماحءضماحوشا نالوا ترادعند ((ربج[[:,(),)

 ۳ 7[ بولوا هوضعدامرب زولل و هدارت | ارونکلو و زوا

 رولقو روثل وا جارختسا هایسهطساو (یحور نادقل)

 ی زواضماح) هما لف رات ندنخیدلوا لحن: هدمروف

 رولقو رتا. < وئربسا روم ضماح

 لحنم هد مروف

 رانو ذ هد هح رد ۱۹۰ ی ی a ادد هدقاحص



 حفر

 رب ۰ ردیلکیو یراص لول یکمدایواقر ۰ ردیا ر
 یلکنر یراص هدقدنا وا هلرم اد هلا مو موج "ی رولق 3

 لوح هیزمرق لاحرد هده سریلک هلوصح لواحمر

 و هللا وتریسا . رولوا لئاز نویس و تیامو
۱ 0 2 2 15 ۰ ۳ 2 

 سل ید ریلتدا نم >ر 4 _.هسل لالا 4۹س اب دی ا > سا هد هح 3 ۱ ۵ خك

 ۱ ردنا وک فک ك قیر راول 6 رولوا هدایز ی

 هسروت وا هلداع» هللا نا .رلیا نابوذ هد رد ۵

 لی هب هدامرب ا نابود هد رد ۶

E: |افا رغج هم  

 فات ها (لیروا) عا اع انس ) ۴ وسو (

 ۰ رده رق 5 یسوف ۳۰

 . ردیا

 كىت لو را وول)هدهسنارف

 رکنا : یروب ره ین - یرو را

 شن وط هد(نوتل دىم) هدا ۲ تولوا نباش

 اا یییدزاب 1 رد تافو هدرا هد۱ ۸ ۵ هو

A 5 ا ممل تم ٣ : و٬نظو eلا رق ۰ ید شم ا  

Eمومل  fىزاباب ید وصح 2 ی ( هحبل | » 

 یدلوا یسوشس ( ووو
 ا

 (وبس) بولوا نن رارعاش چ وہا س موبر |
 هد(لاسیوا) هد۱۸ ۰۵ شیک وطهدنخ را ۱۷۹۰ هد

 حذک اهد ۹ ردباغوا تنبهار یوکرب ر چرا تافو

 ی هکر دشعا اب باسا هام ذا نالا نکیآ

 سا عیدی ریو هنس دا كلم فوقوو

 دعا وق تب روم كن.«هداق | و ز دکل عبط ربغ یاس دا

 راق سوا یلارق چ وسا . ردششلاح هغهراتر وق ند

 یاسا نالاو یهبدا .مولع هد :امز فالسنرب هنن ر لتر ضچ

 هده عرب هلنها ( روغپسوف ) | ,ددشع |, سرد

 راخلم رق کردم دا

 ) لا وا ( هدنح راب ۱۲۲۰۲۸ هبل ایم وم و ردشّعآ

 م هد۱۸ Tes هعیسصا ءار وا مو قطنم ندنن ونفلاراد

 ندرات ۲ قوحر و شا لاتا یتکلملعم عییادب

 لوبقم ربا 7 هدالیءاب یسب دا خراب چ وسا هقشاب

 : روپ رفع تافو هد ۱۸۵۵ . ردشئار
 2م 0

 نما «عبط ا وج دا رف ) ساایسد ه رب ۱

 روتقودادتا تولواقا هتخرب لم و ماهی فلوت

 .ردشلدا فیرعتوهعلاطم الم ندنفرط (وررپ)

ekالآ . رالشاب هلآ لاپماو قازسمضه ادتا  

 هداعلاقوفو تر لیشیو یلوص تیاغو قص تباغ

 قح هىمهنل وا غ نفع یک . رول هقوق اتف

 < رالشاب هفمصوق قحوح هدعب . رلتدش هدهجرد

 هب هنسهدعم . رولوا نم هدیآ مضه یثیشرب چیه

 رار هلا لمع . رراقح بوصوق لاحرد هسرراو

 و از فست بو نطق کلام یو

 “۾ وقر وق قح هل وا فص ول هسد دي دق هراع تاتو

 اس ندا هو و ادا راک ها وا
 ندکلزتوق هدنکو ص هدلاح کیدتنا دایرف بو الغا

 ًاسقاعتم . لنسب نانا رب ی زدو رح نکلاب

 « هدرلقابآ «تاعافدنا نان د ( عالق) هدرلقادودو نر

 قباب هدنرلقاناقو رل( نغص ) هروط هدنرلهزا قاحاب

 رلهراپ اداعو رلترابق ۰ راهحلبوس « راترازق یک

 تاعنش و تاحالتخا ۱۳ راقح هادىم ( ین

 ما ۰, رونلوا ا 5 رالاح یصع ؟8تیالکو
 ی

 تل افسو بوالشاب هفلازا _یسهبعیط e ددوحو

 :هحناک هناسا . رولوا ر دن هج هلا توم ه وضع

 هکنوج .رایراچ هزوک كازتاعر هبه دعاوق الوا

 هلیئس و لاح كفجوح « اکیا انف هدایز كا اسپرت آ

 نردشلج وک ییاذتغا لعف * رظونس نانلوا" تساتتم

 به هند تالکشت ءوس یک ( قادود ناشواط )

 . ردیدرااح قج4لوا دق هلودج هضرم باتسا

 یی اعا فرو رولوا ( هلز ر دازو انس
 جاتنا یروهظ كن (اتپرت۱) لاحوش . ولا توس

 هفیظو بقاعتم یرلفل هتسخ يلا ایرثک | . ریلسهدیا



 بس 6۳۲ —

 هنادنم 98 )۳ یقرهلوا  رادهکش " یدهت

 ۰ ردەدقمةىح

 هد رود لم زونه ینعا هدنسادتبا بس ییوادب

 الشاب همصوق یعی ق طقف .ریلس هنا ۲ کوا هس رشت

 لاحرد ؟قحهلم ايه ادن .زامهنلوب هراحرب ةد

 ا هه طئارشو دعاوق نسهشاعاو عاترا

 توسر, بونلوا كرت هسروینلسب ىتعي .ردیلعا ظنت
 رونماراب E هسا هدهنن توس , ریلر دیا ا

 زکلاب ردکع د

 هحفیفخ هدلاحوا هسزامهل ۲ یکوا كلاهسا هللا رییادتوت

 <( یهانوعت ) نل ضماح « هیلوئک تابورعم

 ۰ روبولوت یسهقشاب بولی رب دشیکدد ۰

 (تومزم ره E هدلاح یغیدلوا قشب راف هل وس

 سنق هرق كوي « یلوص < ریک ۰ زو ضا نلتید

 هاقو نددرټ هدمب . روناوا اطعا هراسو یورش

 بولوقوص هرلوبناب یللادرخ فیفخ ایو یو رسا نوچ ا

 رلهشیش ولع هللا وص قاحیص «بیلیراص هلیغوماپ هقناو
 . رلیزد هنفا رطا كکشب

 یک قالاد ۰ € هراق هدنسهبم رشد ةن اعم كح وح

 درو < یغیدلوا راجو ده هیمحش لاحت سا كناشحا

 نالوا توف ندقل هتسخو

 هداروش ِ تولوا نقتخ كب رازاماط ناو هاش نعل

 یر راماطو 4 .تس] یرل هقلع ینعب ی رلیتخ ناو هدا رون

 ۰ ردهدکلدنا هدهاشم ییدشا دس

 5 رم تیک

 غروبنسکول هداقچلب . افارنج - ترا

 هردرمشر یواح یس و ۲ ۲ ۵ ۰ هدنلخاد ی الو

 یغنلتوق ( رتساقال ) هدهرتاکنا س لاۋرا

 هدنراوج .ردرهشر لسوف ۲۸۷۲ 4 عقاو هدنلخاد

 9 ۳ ردراو یراهعانصاا راد یوحو رمد

 تع زه ندنف رط یودرا هصاخ ( ستافرف ) لارنح

 . یدشلدا راحود هت ولغم و

 یفلتنوق (قیوراو) كنهرتلکنا س نوتسر |

 ۶ ۵ ۰ عقا و هدنرزوا یانق ( یارتنا وق ) هدنلخاد

 رين نالیروق هلو فن ربع اک ردرمشر یسوف

 یکتا زقترهش ر كور هدنف رطمه كن هرتاکنا یرساناب

 : رو مت و اکر ( ترووسو )

 بولوا ندنرارحم زیلکنا . جارت - نوتسر |

 تافو هد ۱۸۷۲ ۰ شم وط هد(ماغتو) هدا ٩

 رشت ؛هد۱ ۸٨۱ هدنج لا یسهعوطم رات | هلای وم, ردشع |

 نس هتایح راودا کهدرصمكلما رای هدرتارب یکی دلما

 ادعام ندکد تا روصت هللا تي زواحتم ۰

 هدرب یراق ۳ اا ( یرللارق زکد هدهرتاکنا )

 . ردراو یلامور

 ترارح . ( ندهجزنارف ) سا نامر |
 فصو هرامنجنایالوا لباق هنسدکندننو ردتكن هعاعش
 فافشریغنعی فیثک هدنسه ظن ایض.ردهلکر ب رولوا

 مه مسج رب A نامردآ هدهدنسه رظن ترا رح هسیا هن

 «نامرتآ هن یک كلوب «ریلسهلوا فافشریغ مهنامرت ۲

 هنسهدام علب ) . ردراو هدرلمسح نالوا فافش ه

 ) ۰ تعحاس

 .ردیدآ رپشر ےدقەدابل اتبا .انفا رعح اس مول ر ۱

 رد ره اراقسپ مقاو هدندصنم E (سونر )مولا

 ( تعجاص ههدامو )

 لبق .ردندن رار اسایدم ا ساابورا

 هنسهق رف مر هدنسه راع( لب زا ) هدنح راب ۳۳۱ داللا

 (ایدم) ندقرط ردنکسا هلایوم .یدشعا ادناموق

 ه(ساق در ) یقیسهرشمهو شفلوا نعل و صن فارتاس

 .ددشلوا فلخ هاا یوم شاق در هدناف و دارهر و

 6 سیم مس

 كنمان ناکیابردا یسراف .افارنح- ن اور |

 ناجابرذ ۲ ( ناجحایرذ۲ مک درک ۰ ردقرح
 ادام

 َه ) تعحاسم |



 تاردقمهدع دقناتوت ربط اسا , سا سول ور 8

 و كن هما < وا نالوا لکوم هرشب

 لندهریغص تاران 4 ۰ سا سو ور |

 اساسا ته ( ضصعاح ۱ مور یورا

 ورتا اک ت ( 13 8آ ) الادلوم مور ضماح

 تک لا یواستم ندنلا ماضا ه ( یا )

 هلوصح هداکشکیا قرهلوا (تعجارمه ین ورتا ضماح)

 ضماح 3 ندرلنو .ردنرابع نده وضعةدامرر ریلک

 ضماح هلا ءالادلوم مور ضماح ( مور ءام ورتا

 . ریاس هناوا لاصدتسا ید ا يور

 (٩۳ مور هام نور ا شاع ۰۱ ) : ساک

 دارکتب هدقدلدانناق هلبا ولحم ادوسو نابلغ هدهجرد

 شا باب دا لو ول
 هدهجرد ٩۳ هلا هحو نع ( مور ءام "ییورت۲

 هسریلیدانباق هلبا ینایولق محف ضماح بودا نایلغ

 لورتسیاو ییورت ضماح ربارب هلبا یبورتا ضماح

 نالوا یلرولق كنام ورتا ضماح . ردنا لکت

 . رردزئاح ییهویبیک صاوخ نیع ہد ی ایک سم

 اک ےک ) یجاهل ض«اح ( 2

 هف رق ضماح هکر دترابعند ((دو 1م ۲ ) اساسا ییکرت

 ندنان عوار نلیداریبعت هفرق دوخاب نيج یوراد ]

 تراز راس ؟ دلار وا دم هلآ [ ضماحر حرجا

 ند و رخ و زبان قرار

 شماح و ییورت ضماح هلبا نیورتآ مج وبشا

 ضماح فثکم كن ( نا *یحافل ) قبل [۱] "یورتآ

 لین هف ضماح ینعب یاد ) قورا شا
 بیکر تلای واتم  هللا هفرق ضماح لیرقا "

 یراببکر ت طقفو فل خم یصاوخ هلو هد وضع یا

 ښا ا

 ندنف دلوا

 ج

 ندننخسن هللا تیراب تیام دوخاب ءاملادلوم رولق

 . رونل وا لاصحتسا

 .ردلحنم هدوصقاحبص :یصاوخكن ی ورت آ شماح

 . ردا رل هدنلکش هحول شارفلا دحاو

 تیارک ۰ .(یود"نامقل ) رتآ « لتس وداي هدوم

 قو وص

 ناوذ هد

 و ا ریال هلب ی ات مارا مر للبا

 كس هفلام مو دوسو یواجضماحضمحنل اب هلآ یط واع

 هلوصح ( ام یحافا ) ام *یورتآ نشماعت همت ات

 الادلوم مور شماحو رواق ضماح یک ییدربتک

 < رولق ) یهحلمالادلوم رصانع هدقدنلوا هلماعم هلا

غد وس هدلوزم و محف
 4 A5 .ردلح:٥ ه

 ) ام"ییورت آ --.شماح أ )یواح ) دورا مور «رو ولف

 یتعی ( ءام "ییورت۲ صماخ برو

CH, Br011 ۱  ) B)CH..Br Coy, ( CH .CH 1 CoH 

 یواکس ایوب ( یافل ) یورتآ شما . ردا یک

 هیوضع تانضماح هاب رئاس - هدکدلدیا هناذا هلبا

 هل | لع ۳ - (تعجاسه هدامو ) یک _هع ولت ر

 و
 نالوا هارو نم شاخ هدهسربایرا

 ه لف ضماخو یواج ضءاح ساکعلاب هفرق ضماح

 دوخاب وص ۶ یورتآ ضوءاح ردیا قرفو نل

 قره رکی یە واستم ٹاک نالوا ر

 اربص ندایفلا فور ك هنل وا كنب رلهسآ نوجا كا

 ضماح د أ ( اللهم توث وا بعد ی رخ بل ام ا

 یک یفیدنن وا هیمضسا هد ) لب رقآ 5

 4 اهل | نده اتوب فو رح هاهح و نع د هدب رلن اس

 ابو روا

 . ریثلیق هیمست كرەلىدىأ مد یرلفرح 2 , . اتو

Eنالوازاح ی ۹ نبع  A beلب هف ضماح  

 ا < یهفرق ضماح نالوا یشر هقشب ندلب رق

 رفت .ند ( یاش ) نیورتآ
 متسو هدننروص ( لیرقآ لینهف ضماح - بآ)
 , ردمزال كم |

 ٠ نوجا كما قي



 هست ۵۳۶ =

 هس ر واوا نخست هال دەت ددم ادل وم رواق ضماح

C4 11,0, ( ) زا شکم ددع کیا هدنلکش 

 ق>ح ۷ ا اک ےا ) بودا لوح هیورتآ

 4 23 عوقو مشی دا اا ررکم رلت

 هد یسکیاه  ردیا ناسلغ هد ۷۷ یر ندرلن و

 ت اخو

 لباق هدابز ندنو یترا رار هاقلوا لحنمربغ هدوص

 . کد ۳ 4

 ن راغ ی 2 ن رسالع 2 ور |

CH, .OH م 
C H, ICO, ۳ند  Fi 
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 ورا
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 E و شا ( 2 هام

 هنسهدام مور ءام *یورتآ ضماح ) ( مور ءام

 ندنسلداناق هلبا هب ولق ر رادقه هداز ( تعحارص

 لی وزب نعي .نونهنوتهسآ لوک یک ییدلک هل وصح

 ندنس هاء اعم هلا الاداوم سوناک ضماح كلسون راق

 هاو وا كا ا
: ۰ ۱ 

 فیر هد هص زو وم ضماح

 ۲ ردا ناوذ هد ۱ ۹ تولوا را

 ضماحد ر خاب (ضماح) یی ور !

 ند ((21:0) یم ا نل ؛یحاش

 یخد ( یل لستهف شما -۱ ) و نالوا ترابع

 ضماح تم ( یواح نور ضماح و وا نلیدا همت

 طاوس هدا نور یف ت ا وک
 ورا ضماح هداسدوخاب ندنسلداناق هال ولحم ادوس

 هل | ) مو سابو تسا ام قوف ( ی نولماق تكیام

 فل ka E یک یتیدنا وا لاصحتسا ندنسلدا ۳-3

 ضماح جما ( (+11ه,(00.61 ) ن ون هفوت هسا هلا

 لوصدوخاب (یغایج از) تیربک ضماحو ءال ادل وم سوب ایک

 هد الر وص و كر دل دا هلم اعم ەل | ءالادل وم رولق ضماح

 رولق ضماح فثکم كون ایک . ریلس هنلوا

 ۰ راک هل وصح ) 5 ۳ ۱

۱ 

 یورت7 ضط - | یرولق ندنیلدانیاق هللا الادلوم

 . ( تعجاسم ههدامو )

 هلوملا E < نبا ءیورتا

 راتبا 3 ههدامو ) یرولب ءامهرذ ۱ بولوا لحنم

 هدنګش هح ولدوخ اب هننکیآ هدکلر هللا (تعحا رس هنسهدام

 SS دود ۸00۸۰ ) ردا رس

 . زولوا لئاز ینیرولب

 e و هدهح زد ۳

 ًایطق هدقدناوا نیخس هلا وص تیرا . زولوا

 ا! ادل ومرولق ضءاح یک ما مادهچ ر اوا نوح راحود

 « رواوا بلقنم ه (یجانل ) ورا ضءاحو وص هللا

 e | اج
  Caك

 هدلاح د نأ ود ی راع لدوص

 بذم هدهحرد ۱ هدرب دق سن

Eداع هنیورت ۲ =. ( جا ( 7  

 ريع هن ادک م
 9 ر ونل وا

 سس

 ر

 CF د (یحافاضماح اس 9

 لا ٩ ج )ونحو ا ترابعزد شل زوو و 3

 ضماح ری وبشآ نلیدیا همس یخد ( نوبورب

 مودوس هنرزوا ( (0()11(((.!۰1) ) شور ۲

 .'ر وتل وا" لاصحتسا ات تكد هلنا ام

 ابری ات كان راح ونص ام "ییور ضماح : یصاوخ
 هدهحرد۲ ۵ هکر دترابع نده ز هدامرب نارط لباق

 هلعاعم هليا ولم مویسایو تیاغئام قوف

 كم درف و زح محف نالوا طس وتم یعضوم هس ر وئا وا

 لیسقو رده یدرف و زح الا دل وم یمیدنل و طو ص

 ا قرهلوا هادام هلردج (0 13 )

 و را ی
 تک 60

 . (تعجا هتل "دور

 يک
E H,rAz Or ) 

 ۶4 رو e اوتشا نالوا ترابع ند

C H..C(OH) ۱ 

 صماح )۰ ر دیا

 ۳ (نیحاقل)نید ورا

 نده داب



 یوز ۋا كى وک هلوطاط ۰ (نزا ٽرڪ لزوک ) حا 1

 هب وضع ةدامرب جرختسم نداناب یک (بلعتلا بنع 3

 دودعم ندنآیولق هبشنلیدنا E اساسا 7

 . رد بیک لا یواستم هلب رامسج نیسس وه نیمایسسویهو
Êیم ماقا نالوا شلیجا نیورت۲ : یلاصحتسا  

 ا ر كلوا تروق

 ه هحرد ٩ ۰ ا ا ۹9 ۲ وص ندقداراقح

 یواک سان وب

 رولق ارکص ندقدنل وا هلماعم کتنو قره وق لول

 یلاصحتساو ییرف نیورتآ هسرتنال اقا هلبا ہرا
 کناوح وا شلدا

 كر لب دیا را لح ادب ندنغ داوا لحنم شوت هدنجما ,

 زادقهرب هن | 3 روا وا نسل 13

 مر وف ور واق ٤ نسور |

 ۰ رب ماق هفصت هارق رط رلسو رونل وا قلا رف

 ۰ رس
 : یصاوخ یمعط زس ها ر 6 Es سورا

 هسریلپ ر دل ود هدنناع هلا لک ددد تا شوخاب

e:1 ۰ ؟  
Eهنکیاابو ر وشلم هددعطق دا وح و «ر رذل وا قلىحا  

 هلت وعص 6 هدوص . رد. ہسح ر رکا زا هتک 3

 تولوا لحم هاا وپ س قوح هدمرونو رولق و لڑ

 هجا ما ماطر

 کل کو
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 . رولوا تاذم هدرا حا رد ۹ ۲

 وص رابلا بص راتو هکردبا لکت

 .ردلحنمهردغ هد ( یور نامفل) را «لحتم هل ومسااب

 « نایرهلاو ضاع )وف . شاخ" یضءاح ۰ وا ید
 فما كوو ( كىايرەلاو دین زن وف ضاق

 نیب ورت ا تما رهلاو نم هحلما ی

 هدتابط ن و رب 4

 ءالادل وم رولق
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 ضماح هلبا یولق هبشرب رکید نالوا ریبعت نیحال
 نمور سکعلابو ۰ ریلی رب آ هب حافل ضماح نور ۱

 ۱ ردا لکشل نورا نازک هسریلی دیا نخ ا

 )* )۵ ۷ ہا

 ینیالوا زا اح هدرزوا یاوبح دو جو نور |

 ا

 ءال ادلوم ر ولق ضراح ) ءاي ( لوتص ور شضماحو |

 س ھو

 7 ص ام اب یالوط فک هداعلاق وف تیام ات

 هنا زوک قرلوا هد را دقد زا تأغ ۰ ردشعا |

 نر شرط ین یا یا یو

 هلق ةدصع اش رولوا نح ود ییتسو کلی دق دح

 عاحوا شک قرهلوا یعطو» هدهبصع ضاماو

 ضاما اص و هخو هدنماقد هل اعم نوجا مال و

 تایل یک ینیدنل وا لاهعتا هدونلتتس واد كب همنمع

 یاہلا نالوا ۱3 وجحام ی وصح ۱ ر وص ندهبحارح

 ریلس ال وٿ 3 نوجا كعا 1

 نیفرومو یشراق ه نافروم نیبژر ۱

 دام ردق هب هح ر درت یش راق هور 0 مار یخ د

 نا وحد وکو ی٣ل ۰ ردنا ۳2 قرهلوا ھهز داب ےس

 هدهنرلنا هلازاو وحم یر ات اب کبد یر هد زوا

 نیکست كنت روم « نیو ۴1

 ۰ لص هدا اعا ی ینیدلوا

 هدکل رب هل | سور ۲

 ۳ ریل هل دا

 نام هدنشرا ۱۸۳۱ ادتا RR | صهلس الا

 ا ہدنص وصح عاجوا

 « نیفروم ءانب اکوب
 هدرادقم هدایز اه د قرهلوا

Eا ردق ول هسا | نفر وم  

 وق

 سهو رکیاغ هد ۱۸۳۳و , خوا نا کن

 ناو ر ندا جارختسا ند (۷ ص طر هلیتفرعم

 یر ندهرو رم ماسحا : یصخش هوحو كن اب ولق هبش

 نیست هلب | E TE یرادقمر ین زج تباغ

 تی اغنام قوف هلا وص زار هنا هدیو رولوا

 رب هاشم هنغای مداب یا هسرلبدیآ هوالع م ويسا و

 1 راک هل وصح هار

 ض:اح HAGE هلس را ی>

 یرادقمر ° ثارعفحب ونشا

1 
 لح هدنجما تیز

 هلا مودو س

 لصاخ کنز یسی راص لاش روب 4هسریلب دیا هلم ار

 هلیسهالع یلولم یواک ساتو نلوئک هدو هکرولوا

 طقف و هلن | كىر رب یم رق یوهشفن فناعا تب اغ لاح رد

 .ردبا نولت هلیکنر یبهبنب لک قول وط ارکوص زار
 س فراعلا طع

 ورت + < رک وص ندک الدنا



 بس ن بس

 فک وک یوا توو ی حال سس نز ور 1

 یا یاس هکر دهه وضع

 2 ردت لباق هلا (جور ردانن) قا ومآ و لحم

 ۰ ردیا هود ىس ول هدام كنبنع قوا تر وع

 هدامر ترابع ند ضخ الخ

5 ۳ 

 ندنفنص نمتقافل !تاذ .تایاد تم افق قوت 1

 ندنعآ وا بولوا جاغآ | ساحر بوسام هتسهاصف هع وم)

 هدنس هعطق الارتسوا و دیسلصعا ءاش مآ یل ونح یسضعب

 یلراهیتو اق كنعو نلد (مولاجوم E ریشش

 داضمو یوقم هدننس هيلع لاها تولوا یلوقوقو

 نلند یخد ( ایلهرول ) ع ردلمعتسم یکتیروقساءاد

 بولاي عوقنم یکی اچ ندرلقاربای كنعونرب رکید
 ۰ ریلسحا هدنماقم ) یجددلر ) قرعمو هءنم 6 مضاه

 زک هو میرود اش ربس 3 7

 كنجاغآ (مووهامریسورت ا روك ذم ) هدهقاس دام

 بولوا شل راقح ندىرلقواق

 . ردبوسنم هنفنص (تایولقهش ) كه ویمیک

 | بولوأ یراع ندهصار ی

 روم صوج ر

 تاغ

 مروفورولقو ود ریس

 ( ۱۲۵۰ ) ردلحنم ربغ ناه هدوص . ر را هدیرلعت ام

 رح لدش اهد . رولوا باذم هاب وا رب هحرد

  ردقو" یتبنط لامعتسا تالندمیش . رلیا للح
 هدي را

 ارعش ااا . جارو بس نسوز

 یرغوطهتنام رصع یجنشب نوا بولوا ندننوشادو

 لاوحا مارت < شین وط

 تبابطو تایضایر هد (لاب) یملایوم رلررحم نازاب

 . یدرلردا ناظ ( سونورق 1 ) نانلو هدنکلیلعم

 هعیدق ٌةنسلا هد (واغیر) و (غروسرف) سولایسورت ۲

 ( لاب ) ارکوصندقدلوا راذکتاقوا هایسیرد تبابطو

 .ردشلوا لوغشم هلاسیردنو ملعت هدهد (رال وق) و

 راد ه هبنفو هسلع راب ۱و هاشناو رعش هبلایوم
 س فراءلاطحم -- ۽ ردشقار را 1 یخ

 دع ۱ هتناو هد

 ع ةة الآ بوشالماق نایرش نالوا راحود

 ۲ ۶ ندمح دیار | ۹
 ي را و

 ےل 4تمسح فلت کیا هدضاصا

 ادنفنص  هینهد س٩ا_ < ایگ و . را

 اند هماروا ا کلم هلا هدامر هدنما وق ماله

 .ردحارجو لع فرصیسوادن كلوب .( یالهمرو )

 هشراراماط ناف یرمرق ی نایرش : یسجنکیا
 : ردتفا رب ص وصخ

 یاشغ داران ای رش . قل هتسخ ول  بط تم

 هل هلتل وهم روک ذه حست . رالشاب ندنسلخاد

 كنایرمش . رولوا بلقنم هغای غی رارغوا هب هیمحش
 یواح یهنمحش دام هدنما وق ماله هدنزو چيا

 ۱۳ 2 2ام ام ا و اومن کل .قارتمراض

 داومو یسهدام نامید ( ننفيا) كناق هرو حاشت را

 بئاغ ینابقتسال 1 راماط ۹ ک ارتو مو هبسلک

 قادرقق اب .رالشاب هقهشالس اف بوشلت رو کا

 ار ۰ زدنا بک تیالص رب یک فورضغ یتعب

 و نالوا ترابع ند ( نم باهلا ) ع ون رب

 هدنسارا ( نیارشبلصت ) هصاحاب هللا ( امورت ۱ )
 .ك رام اط هدنارش بلصت . روباوروک قزق كوس

 باقم ندر یسحراخ یادغ م یسلخاد یا م

 نییارش كنهندب یاشحا ,هدایزا قلهتسخ ونو رولوا

 ۳ یر هدن رل راماط هع |

 هدایز او . ردهدزف ۲ .لخاد یاشغ زکلاب هسیا

 ۲ ۳و سو ا ةدهاشم هذهدنک ننیارش

 ۱ ۳ ۲ كیانور ۱۰ ۵ رولیدنا  درتیآ . ندن رکیدکب

 ؟د هروک هیهسدم هاب ییدتیا تباصا یءاخوو

 ۷ ,ریشل هدایز هکله هسیاهدنرفرط غامدو بلق

 یه هق.ق ر ر اتامور

 کو | هديا قیاضاو موحه هحهدایز باق ندنکیدتا

 ۰ ریلیتریب « رالتاچ هلو بوتیمهیلشینک هروک
 نلاح حطس رب یلزورپ یزو ما كراماط كاذک

 لب هدبا رحم هلقلیالوق ناق هدرپ هلو ندنفجه 1



 اما یراماط مد قلع هلروص ون . ریشه ینعب ۱

 هلا منم ید نارودو نایرج قرهاقط بودا دس

 اضعب یک ینیدلوا بجوم یسلوا (نەرفناغ) كوضعوا
 قرهلساقهمد نایرج بو وق یسهچراپ رب كنسیخم ناق "

 یاضعا ابو هدغامد ابو و E بودک هراقازوا أ

 رش هاق بوناقط هدناماع رب اوج رک و28
 (تعجامه هدادسو هماحص)) . مخو هدسکیا ك رلن و ۱

 یرنددم نوژواو قوج«هدرارابتخا هدایزكا امور 1, 3

 میس < هدرلن الوا التىم ه کن رف « هدرلندیا ترد |

 ناک هعوقو هلیحالما نوشروق ینعی نمزم *یبرسا
 هسرولوا هل یه یبس . رولوروک هدناممست نمم
 ماعطتسارلن الوا باصم اکو .ردینیعییوادب نوسلوا "

 رلیدبا هدنت هلا توس یی رولو وط مباب هبقل ۱
 ( مودوص دوبیا ) و ( مویساتو دویبا ) الخادو
 هلرلهلصاف هیواد زرط و هيلع ءاس . رلیرو
 . ردطرش كما ماود تدم هجموزوا

 س فراعلا طع س

 لاك نښو هود را

 ما (سپوله) و ( لاتنام ) .ردیلارق ( نەسيم ) و 1

 ببس كن رتهوصخ نالوا هنسايلماف هرت ۲ كراپلا

 ۰ ردکچ هل رب و تامولعم هدرامسا وا راد هنسیساسا

 دیس ٩*۰

 مدق . ایفارفح س هراح _ هر |

 ۰ ردررشرب هدنسهب روا لوح مقا و هد ) ایا وسم )

 هنناجاهم ك (روهس) و ( ناژارن ) روک ذم رهش

 ۰ در اغشد رد هاتم و اقه کی دتیا

 كراوغ نالوا نک اس هداقچاب - تایر |

 نالوا یرهرا دا رقم . یدا یعسا تك. هقا الح ین

 ( سارا )بولوا دوجوم مویلایرمش (مدغان هم ه )

 ( انوزک 1 ) یرلنو رازس . رونلوا دای هلیماب
 نایشیرو بولغم هده را نالوا مقاو هد را وج

۳۹ 

۹ 
ِ 

3 

۷ 

1 

 ژ

 بس 009۷ حس

 نبع هدهدب راکدتا داحا هلرل ( نیور ) یک کیدا

 ۰ یدرلشلدا راحود هتي ولغم

 نک اس هدننونچ یر ( سم# : سمعا ) عقاو
 ۰ ریلب زب و یاب ) تار آ ( هدهم وق

 هدان اتر كوس س رپ

 عبا هنت الو ) دمار ) هدالل اتا 0 ری ۱

 ( زوم 1 ) موبلا . ردرهش رب یسوف ۰
 ( نهب ردا ( ر وطاربعا eT رمش .ردفورعم هم ات

۶ 

 ل ردشملدا سدس ۳ ندنف رط

 .ردهدقمابكنن یر راک سونا |

 هنب زکد ( قینایرذآ 3 كرەديا او را و قس ین اماوغ

 .یدیا راو رلقلق اطب قوحر, هدنصنم .یدا رکود

 دق رص م سیار رات ادوخاب سد 7 |

 ا ر 032 ( لک )ر رک دم پچ توق راش

 نامز كن رل رص ق همور . ردهدنرزوا ی وق مات

 قار یل تف ا )دو وک هم ره ارس کم

 كنیوک ( بیرت ) یرهبارخ . ید مهم تیاغو
 ۹ ردهدقل وا هدهاشم قا هد رق

 هدنس هعطق ااا ال ا كو الاف رپ |

 .ردرېشر لسوف AE * عبا هنالو ( ونللوا )

 . ردیا رش یسهب رام تاحارخا هحلشاب

 ( نوس ) یراقو هدهسنارف - روشر |

 (یارغ ) مناو هدنرزوا یر ( موژنو ) كتبالو

 فاضم هنساضق ( یارغهل یهرتوا ) عبا هنغاحنس

 هدنسهتس ۱۸ ۱ عبولوا ىدا ه رق رب لسوف ۵

 رب هدنسبقرش لاش هرتم ۱۳۰۰ كنهروک ذم هير

 ص وصخ هرابل هور یواح یراشاط (قیئازوم) قوچ

 شوقنم هلرلشاط و . یدناوا فدک هاکتماقا ر

 ۱۲,۲۰ ندورتم ۹,4۵ يواح یلوک اوت ا



 بت ۳۸ت

 یرلازوک كرا هحول ناناو هدنتعسو ردق هب ورتم

 لق هتسهزوم ( یالنآ نمرژ نس) هرخاالا

 ۰ قدموا

 ی سی - ) ضماح) نر ۱

 . ردی وصع ضماح 2 ترابع ند ERE 11 ر

 ی 7 موم حس

 درلدلت اعراک هدامور اعدق شا 9 را
e 

 . ردمسا نلیرو هرلندا قلراکتمدخ هدندزن

 A او ی یاس نره دم الا
 میم وب: یسهفطو سطح زا یکسر كنو راو

 قوش هن هراس همدخ رانو .یدا لوح هراراکتمدخ

 ۰ ید رل رلیآ تراظن هرلن 1 و ردیا

 -۰ ینلاب شنا قلاب ناتج ةر هنر ا

SETهوم كنفنص ..هعاتلا ماظعلا  

 بولوا ىسنج كدداذماف هدنرت !كنفنص تحت حاسما

 یلاب یا

 ا یولع كف « لوطم دوحو هدرلن و . 5

 هصش ی رهظ جیم تەح ت ر

 . ردفورعم اهد هل ماب 21

 . رد زیم هللا هربغص

E e E 

 کی نواز وا کیا درد موکه راغ ی کاو ا اش دلو

 هراح راحما یرلغلاب شوموک , هدر شانت لاح .ردزه هل

 بولوا ندنرلتلاب لحاوس رنو . و هددلدتعمو

 ندنرلدلو . راریشالوط هلا یروس

 یک دارد 7 یه الو دع ال راورواب رزق

 ردهدقعل

 نامز ر زآ

 دک جار درووا ا کک یروس رب

 هع را زق قرهالوآ یرلنو نامزوا یسلاما یلحاوس

 . رردنآ لک | قرهداناق هلا توس ايو هدننروص

 دات ید رام هدور مه راهاک منع هم یا

 كن وک « هناناوح بویمهلدا لک | اتداع ندنفیدنل وا

 ی رکید ثج وس یقاطرب كرلنو . رلیریو هرلب دک و

 ةا اح ییداسد ا رت هنس را رول وا وتوك

 . رول رب و یان هقوهاخ هنکحوک

 ۳ فر الا طع س

 در
 كوي كا_ كوأ هدرللامور ¿ | موبر |

 هارو . رل رفاسنم 3 1 ردمات نلیر و هن هطوا

 1 لوبق

 35 n كنا واط 3 25 ۳۲ 6 بم

 ثرموب رت 0 یر وص ر ومم ناو ۲ نا زوم اک دنا لا

 رل وتس یرلفتس
 یاوجو فا رطا كن ول اص ندنخ دل وا سم هن رزوا

 یس رظن (,یزلاغ )ابداع قردلوا طاح هل راکربد

 ۱ فلت رظن هنفالتخاب تانیرامعم زارط .یدما رب یدک ۲

 : واما یر. ۲ یر هو هو ریلس اب هدرللکش

 ی : ید ریدر و

 ۰ اواق ۱, هراضوح نانلوت هدنطس و

aS ETE 

 ۱ هدنس رابع« بولساناقسو :موقناقس و مون رت 2۲

 ۶ رایامور هکر دمسا نالبرو هرلدراد نانلوا اشنا

 ۴ 1 ند ( رلکسور ۱۰) ییرامعم زرط و

 TE AY OAS هکر ونل وا فدا هدهّریفص توس هژرط و ایک ]

۱ 

 هراود ندراود قرة 1 هر وا رل ۇس فقس

 و 0 یرلجاغا شرک نلیدا دیدع

 ۱ هل روصو ار اتض هدنسهرواكفتس . یدیا

 . یدیا رونا وا EE ۰ رڪ هس رب لکشا | عب ےس

 ك 10 77 ,تالوا فبشک هد یە هول )

 . ردهدب رامعم زرط و هتشبا یسهناخ
 زیور یر >

 ء هدرلمو رت ۲ زرطو :مولیتسارت موبر ۲ ۲

 نوتس رر )زوم هه د كىولاص فقس

 هل صا كب ( هویماش ) لارنخ

 نعي مولتتسارته ) هدتایرفخ نانلوا ارجا هدیهیموت

 مدهاش» ا ضع هذنزرط ( نوتتسراح

 2 رد نما

 رد نم هن روا



“FFنالوا انا ول و موشروق مود رت 1  

 دانتسا هنرزوا نوتس قوح ر یسناح كرل ولاص |

 ص وصخ هت رال :اع اصاو نیکنز كنامور ریلی رب 2ا

 اشنا هد رامعم مشت زرط و رلنولاص" یراق رهاخ

 . یدا رو

Eهدرلمو 2 واو :مونانو واپس! د مر  

 ندا کک ی رل رانک هکیدنا

 .یدردانایرح ه لوح او هغاق وس رو ندرت ما

 روا ۰ للیم كفقس هدر نورت ۲ زرط رکید گویا
 هدی راقو «بولوا ییغوط هه رب نایدنا داحما هدرب

 ك مورت ۲ ندهجاب و رلوص هلا هجو ینیدناوا نا

 ید کود هراس یک
 . لند دیا هجرت 1

 یللمم زلفقس هح

 هعاو مولر 1 ۰

 نبرد ( مو ۲ ) هدامور . سا مولوب ر ۳

 هدنرلیارس امور: . زدجسا نالبریهنکچوک در

 (مورت 1 )یعتکیا هکیدبا دا و اهر اذى چوسنا غول

 ند ( مورت ۲) كوي كرلو بولوا فورعم هایمان
 . یدا هدتماج نکلاپ قرف

aیلابنالا . جار -تاهرادوخابت ۱  

 رش وط هد (غرمرو) هد ۱۵ ٤ بولوا عرب

 قوعح رب همای و : ردشغ | تافو هد ۱3۹

 -۱ ۰۸ ۸) صوصخاب «شمدل اكح ی رامسر داراب | ک

 ع وقو هدننب رللایرتسووا هللا رایلنامع هد ۲۱

 بسک هلراسر کیدا كج دناع هنابراح نالو

 : تیفورم

 یلناگانتکیا ندن رللا ر ق 4 سل 49

 ه اتشدح قلن اش رخ هدن ر اتم وکح ناو د راو ۳1

 ارز ها وم ناب رو يک راس رک و یدلوا لخاد

 شسخ"

PF ۵ّ 0 1ندا ممه و روت ینان ایتس رخ هدرابد ۲ رب  

 رصم ندو رط ) ساظ1 1 یب رو هر دن کسا تاذا

Ea:تا یا  

 وش اغا هما د هصخ سم تده نود وک 9 ونجح

 هلایوم . رد ساباپ ر هدا ( ی وام

 یهدناتشح تما ( هم لاس یی

 | ظن هب هملم تایاور . یدشلوا یک وا كاسا

 ETS J ًارهرباال ) هند ٌهعقاو و

CKره . رذشغآ روهظ هدنراتموکح رود كلا  

 هلتمو ا نرخ ًتءهلنا هع دق نیخرو» ردقه

 هدلاح سه هدهسا رام فالتخاو قر راد هب همش رایت

 ۳۳۳دللآ ۳۳۰ یلوخد خراب كغلن ایتسرخ هب اتسشیح
 مست

 : ردددنسه را

 ° نیا

 رر چ الاتا مدق + انفآ رغح یک کا |

TEERقدی ایل لا  
 هتسا ) یدنا ندنسهرمستسم امور ربش و اظن

 ( تا هنشهدام

 تل ترش ال دا بش 7

 قرلوا لیاقم ما یک هدیسراف یدیمش

 زکیدلیا ظفلتهد ( دا ) كن رلکر و برغ نع «مز
 .( زسدآ )ردهلکر بک مندتیف تادا (زس )لیا میس

 سوکعم نالوا یراج هدراکرو کسا قازسدآ

 یادتبا هيلع ۳/1 : ردندنناباجما یسهدعاق ثراو رب

 ك صاع فیخم ,هوزوا. ھالا ١ یسوکعم ثزاوم, هدرما

 كن ( یخحرات كرو ) نالوا

 ها رو ناو ولعم که دنس هف ىج 2آ كا لج ىج 3

 : ردراو موزل کما لش

 ریون :هدایز كب نح رات لوغنومو كرو کسا »

 ثراوب « هد قر نده ص وصح لا وحا كح هدأ

aa 

 . ردتنارو لواصا نالوا ازس هدقالطا, « سوکعم

 نو و سو تاارو ةحنح وم یسهرو دار و اعدق

 ۰ ثراو هحرح وم نواقوب

 .زدنکح وک كا كدالوا «نال وا م "اف هدرم 3 8 ھم ىع!

 » نیک « 3 رو »¢ ا توا » ك رالوغن وم

 ۰ ردهدز رطرب ۳



 بس 8۶ بس

 .ردقجوجو (یسیجکب وا « یظفاحقاحواا ) ی رلکذید

 لانا هبهسمیک « كن رلحایس برن هلبراخروم نیچ
 یراکدلیا ثحم ندنغیدلاق هدنلا یحاص اغاد بوعا

 یرلکوو كبو ؛ یدداع هقح وج كوجوک كا ال راب

 ریمد قردلآ ندهجترع كرلکروت ینعی ییهلوقنم لاوما
 كنسهلک ( لام ) یرلقدنالل وق هدنماقم اشا شا

 هدنرلازآ یرلیروس ناویح « یرلیش ییدلبا تاالد
 « . رلروشیلو

 ردام یزاغلاوا « ردعبات ه هدعاقرب كمشرل و »

 هثعص ك < رلت ۲ هیرح لاو ولصوا لا » : ناخ

 لاومآ ینیدقارب كرلباب ایثک | . روید « رانو وق

 كرەلدبا ےس هدنسازا كوچوک كا هللا كوو كلا

 ووک ییا رب هدککبو جیلق ۰ یاب رلهجاتروا
 . روبلاق . هلا ت1

 ۲ رولر وک هدارو < چىك او ا

 ءار هتسیدنکب ودک همان وا نالاق مو رحم ندلاوا

 ناتساد تروت کما ..دویلوا دو هنر اپ
 : روینلوا ریوصت هلتروصکیا لاح كلوت هدنرااعمو

 ردکز ۲ قرهنالقا راب « قرهنالت ۲ قحوح وا ًاضعب

 هدال رات یس ۹> وق ردنک زود هس هرد « ردنک زوا

 لوا مات ۲ - » : ریراو هتنای كن راق هحوقر نانلو

 سوا ماشقا . ریلاق هسوولوا

 . رد « لوا مان »۰ هداکوا « ریلک هحنوق رابتخا

 دا رب اکیا > Vs یک یرلقدلوا . یضار۔ هدیسیکیآ"

 یک اص یداوا هکرویلیشالک 1ندنو .ربد « زکیرب و

 یار س داق رم ک

 كروت . ردقو هلن یدا ر تاک نالوا یللب

 یتوجرب ندرلنامرهق نلیدا روصت هدنراهفارخ

 هد رات یک ی راکدلیا تقلت هند ( زەك زنا )

 ل یبا زمنقآ هدیرازا ك لوا کی قاطو
 یراکرو یلتامع تح . ردرلشلا هظفاحم هلبا راختفا

 نوساشایهن رلقح وج رلاباوات  نایاماشاب یدالوا .هدنما

 رادآ ی شمروط « نوسروط « راشاب ) هد

 | - قیاس ) یکشلکد كنم رایدنک قجوچ « یراکدرو

 ینیدنلو رلنرب و دآ 5 چک انج 6 یاش

 لاق هتیرلقدلوا لئا هرلتقفوم كوس كرلزس دا ضعب

 دا  ردق ههر ا هغولب ینجوج هاببسح یراملوب

 ۰ « ۰. ردراو هدرلن اقارب

 ًاضم قحوح نالوا مو رحم ندلام ةا هه »

 ۱ زارا .. ردیا باستا, هنتر ندراک | هدنک هدیک

GT 

 لا تساجو ینادم راهظاو تیدوبعو تقادص

 ) ؛رولوا قفو» هدرلشی رای « هدنرلن و وا كنج ولردره

 ۲ دژا « قمالتا ندنرایرد والآ ا و

 ۳ با فريج داو الوو
 ؛رولوا یتفطاع رهظم كنسیدنفا تیام ترکی ن

 ت رلدرو یدنک یتلح ینی دتیغاط تكنمشدزت -» رک ص

 ۱ نارا . راک هندروت یریک « نوجا 0 ط

 ا ۰ ردهلان قمارآ راع دا دما لاتم

 اشاي یدنک یرهاکع قهدزرط نامور دا ریکروت

 ۱ .زىست1) یهدرلهءاکع لیبقوا ,ردیسهنوع رب كنب راشب

 ردرلعاوا ا 6 ۰

 3 لئآ SI «یلتفاق هدم ژب هتشيا « كنلروم

 شجاق ندنسسح كنیابرغ نوح يلع یک یدیکی

 ۴ كرهریدنب یتسی راق هنسیکر ت كا « قاسقآ

 مد نیج وم یک رلناقیلدوا هب . ردشمالشاب هفلاشک

 ؟وص  شعا تمدخ ضرع هنلارق ( تارک )

 2 داناو ی ( رکن ) درالوفت وم

 زام قازاق كروت ردق هنب رصع یجمزوقط ندنمدقم

 ۱ رح كان رلریما برع یرلناد

 : oR يلترجا كنهروسو یلوطانآ

 ۱ بدل نادم ها روص قمل واق لا مطاق كن راکول

 رابع ندنو تامولعم کد قازبتآ هتشیآ

 ۳ مهلت رب دل یرلن ال ۲ ترهش هج ران یدمش
8 ۷ or 

 تاک اب ۳



1۲ ۳ 

 یسدّوم تكنتموکح و را"

 لغوا دنیکتشونا ندنراوق ES نال

 نادناخ وو یلخو لغوا كدخ ندا يطق نا

 هنر كنسااپ هد ٩۲۱ . زدني ا كرا رادمکح

 E نسب RLS ید هنتموکح 9

 قارادشرا لرحنس ندرلبقوجلس < يک نا

 كنعوتمیدنک ین عل «كرادمکحو ۰ شهلو هدنتمدا

 CEE از. هیلع بن . یدا شعازاق نجا

 هلرحتس رافا راراب ب دتس رک ردا

 .یدآ شلوا بس ؟ةبلج نجوا هداز هدنقح و

 « رویمهکج یرلبقر یذوفن یهدندزت رجنس رب دز

 رومأم E و es ىد 3 ندزغا

 كرەدىا هنا 9 هدمزرا وخ ینیدلوآ

 لات ملا کیک هناا هرزوا قمردصاب فوا

 هدییدنک ندنرش كنسامصخ هللروصوش . ی

 ییدنرکوا ها لل دا

 : نکردیک بوقیچ ندنروضح هایسهدعاسم هلتج
 مکیدروک یرلزوموا یدمش »

 هدمزراوخ (زسنآ) .ردشعد« مکج هیمهروک یو
 نوجا قمردصاب یهنتفو هدرحنس ندنغیدمر وط كنا

 . یدرزک موز هنسا رحا هب رکسع تاکرحا

oso £یدورو هنتسوا مزرا وخهاسودرآ ر حنس . 

 لیا یمساو رلخم را ضعب ) نا وق يلغوا ۰ زن

 تراسح هغموق یثراق هرحنس هلا (ردا دیقه د جسلق

 هلیسح قلوا اقا كب ندرحنس یلوق طقف ؛ یدتیا

 تیقفوم وش . یدلوا ریسا یلغوا ۰ بولغم یرکسع

 .یدک هنسهرادا هیقوجلس هنن قلایا مزراوخ هن رژ 1

 ن دلا ثابغ ی «لغوا یشادرق كرحنس هدهنتم كح

 اهدر كما وش

 چوو =

 یرارادنکع یا هدنشاب كرلبلنتخ نالوا ن

 كناخ (:لیا ) ىلغواو ىنهجوز كن ( یییارفی# )
 او رلیلنیچ ) شوایس یمهمات
 . یدرلروینلوت ( راردلا
 شش شعازاق ییقافنا
 یژدوا وخ رحتس هرلیدرک هرهلاءاروام رلیلنتخ . یدیا
 هدنمرحم یسهنئس ۵۳۹ ه یدشوق هدادما هما دارت

 كنق هب د شوف اس یس

 ان هک اخو وا هت شا

eرب دناص رح هت المتسا ها ءاروام  

 ه یدشود رمنسا یرحو تولغم هده رام رب نایدا

 یرهلا ءاروام رلاتخ ۰ :یدلکح ه ( خل

 قتل ابا تورک هناسارخ 3 1 نامز E هدلا

 ال ) هدر مح ہس

 و « یدابا طض یراهتزخ کهد ( ورم )و برج
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 بعاو دا یری ۴ | هلو نالا هب یزآ 5

 تقووا هللا ودرا لتوقر هد ۵۲ رحنس . یدلوا

 ه(فیسا رازه - بسا رازه) نالوا هعلق رب مهم كا

 هد( طا ولو دو لب عات خوام تارا ۱ د یک

 ۱ . ید هدنجما یروصح

 لبا داشنا تی رب كج هیمتیک هشوخ میبطااب ىلأم
 . یدا شمرد آ هتسودرا رحتس تودالغاب هقوا ر

 ارش, ی دلت دحب یدلاحاتف ندوک و وش دادشر « حنس

 یسلدیا هچراپ یدب بولیتوط كنلئاق ارکوص ندقدنل 1
 ِ یدک هلا دیشر « یدنل ۲ رهش .یدا نما سا

 نروک ینغاداوا هراج هقشب ندقاهرخسم نوجا قمر وق

 : کچل

 كندوحو هغلوا هجراپ ید ۰ ردشوق فیعط ر

 و « یدید « ! زکیدا هچ اپ کیا « ردقو یلمحت

 . یدرایروق یهقاب هلروص

 ( ردكعد هسار) طاوطو ! مدنفا »

 | کیم نالي اهب راه

 ها طاح اکر وک نالوا یرقم كمزراوخ لصا

 یفوم ۰ یدتا هعنادم ا سک ۰:۱ :یدلن الیعل

 ه احتلا هتبوفع ك رجس هنس یک دک 1 یتفح هم هل وا

 هدای ز تب كقلخ نامزوا نوحمآ طسوت .یدلوا روح

 هکلبجلبا یشیوردرب یلبقل شو وها نالوا لات هنهحو

 درک ء ندنزارتحا ندهکودناق دا رک رحنس .یدردنوک

 لوبق یلص ندنسهع اصوا نده رام نروس هن رمع نوت

 هننروضح هداحاس نوحیح هه زکلاب « یدتا

 وقف" كارت 1 هاتقو ندیاسا رخ و ییسهع وا رب بولک

 . یدشوق طرش یتسهداعا كرللام یتنلدل 1 :یرالوط
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 هدنلحاوس یز ER ۵.۵ .یدلزو تانسانم

 ( قانغص ) 2 رهدیا برح نالعا هنملع یاخ مقم

 شم رو زارق |

 وغ «رحنس . یدلیا طبض یرلتلایا ( رودناک) و

 ۳ زنا «نامز کیدشود رسا هلا یرلناکروت

 ۱ .دودح ( ان ) نوجا تواعم هاخ دوم یبلاو
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 ٩۵۰ یلاحرا ادقلاوا ) . یدیا
 هدن راکوص كنبرم . (روسرتسوک هدنسهرخالایداج
 یغیدنالل وتنوجما یبیوادت جنلوق ؛یدباشلوا یو زم
 ؛مراسج رلخ رو« .رلیدتنا میرست ی وم راج الع لت وق

 ان وا ندایدا جعل ناھ یا ركع نونف
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 هدلابقتسا نسب دننک یزسن 1 ندنفیدلوا نوجا دالب حتف
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 ؛یدشوواص توقا رب ر نس هع - ویز دیک

 د- ۵۳ تب

 زا و1 را نا E ناخ شف
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 هدیسرافیک ینیدلوا هد هکتو و «كلا د هل | ءاب . رلرب ۵

 : هدیرونا ےک . رده راح ةدعاق یلدا ید

 مکح ون ناتسا بوچ دنکرک

 نشد دوش ۳ وح هنحش

 ۲ ردشلوا دراو

 کک ۲ ء ار روا رد «هدیسرافنابل هن

ETزا س او ا هدیرلهلک را  

 یحیصفو حیح ًارظن هبهیسراف تاهما ایو « رذآ

 یامعتسا هنسانعم شت ۲ كردا نالوا هلا لاد

 : یرونا س . ردتات هللا هدیدع دهاوش

 مش دنا نادچ نشوو اب رب شرغاس

 یرذآ یرورف ر نشور نآ نامتک

 لیخ. ندنظفل رد ۱:قرهلفا : هتسانعم شت

 ا البم ردشنلوا ۳۶ 7 هک تاک

 كنو . ىدا یاب كن هدکشت ۲ ر هدزب ربت هک ناکدانآ

 میمعتو سابتقا ندن ۲ هنبرلتیج ون كناربا هکردنوجا

 ابو ناکیاب رذآ « ناک داب۲ رذآ
 شن ۲ دالب هکررید ناجاب رذ ۲ هللادبا هیج كفاک

 اب هدنرلناسا رلسایو ی هلکو بک تن . رولوا كءد

 اهدهحردر كرهددا ظفلتب فرح و نوجا یفیدلوا

 < هصالخ
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 هدکشت  ظفاحو مداخ نابرذ ۲ ءاریپ رذآ یک یفیدلوا

 . ربلک هتسانعه كیر نا هداگاب رذ ۲ ردكع د

 لیدت « هننش قرخ ار یهدنرخآ" كنا لک رد ۲

 لصاح هللا هجوو كنرلظفل شت 1و شدا كرهلدیا

 هدرلن و هدیس راف 6 روا ا .ردل تح كب ئن وا

 اا نک هتسانعم شت هنن هدیراقو هلا هلکوب ًارظن

 ۰ هدناسلوا هناجماب رذآ هلتجو . راک هتسانعم شت ۲

 : )بنویس

 . ٌهعطق هدیتیدلوا شم الل وق هنسانعم سن كرا
 ۱ : ردتنا هبنآ

 نيرا تخورس = نر اوه
 نری تخیدب س نریآ هلد

 شت 1 الصا هکر دهنسانعم شن وک فآ هدیسراف هن

 ا سام یهدننب روا هللا كلو . رولوا كعد

 ۰ شفلوا فذح رخا فرح هد ( روآ ) . ردهاظ

 نالوا فرح یجنکوص هدندنظفا شدآ یک كلوب
 لوادب هدزعاسل . رلاق ( د1 ۱ هحنلب دیا فخ شش

 هکر دهدامو ًارظن هلاحا ىلصا كنظفل نره ندا

 . هنسائعم شت هک رت . رولوارحنم هنال ترقسناس

 هتشيا یسهک ( دوا ) نالوا لمعتسم ًاعدق قرەلوا

 ندر رب ارهاظ دوا < نفت زاوا هدقاقتشا ون

 یش رب هدلصا < هدتققح < مدهتسرونروک یربآ

 شنوک هدزع دا قاب زوبلشالک ۲ یرلقدل وا

 هلا فا كنسهک باتف ۲ نلیدیا لامعتسا هنسانعم

 یزکص اض مهترارح مهكسمش اظن هنسلوا ندبات

 كف ۲ هکردبا تراشا هتفیدلوا نشت ۲ ینعی میچ رب

 ۱ . رايا یهاظن هدرکنو کیدلک هنسانعم شت ۲

 كشت هکر دکع د نتن ؟هلعش هژارفآ یسراف هن

 یول لا ۰ یمسق ناقیج یراق عی نالوا زارفارب

 ییدلک هنسانعم شنا فا هتشيا . رددوصقم

 ندهزا رفا فا هزارفآ . رولشالک هدر ر وصوت

 شنلوا فذح فا ندهزا رفا ًافيفخ نمی ۰ ردفنخ

 ردكعد ناقج هالب ۰ «یراقو زارف « زا فا

 اک هساوا هللا فا . ندنردصم ندزورفا

 E ا ( نورد س٦ ) سنا كنسهلک ہ٦ ۰ یشرب
 .هخیدلوا دوحوم تانا قوح كب هدياو و هنکردلک

 ۰ رص كم هدتتسانم یهدننب ىظفل
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 م رص ردقوا * لس اتم یهدننب رب ا یک کا

 . ریلس هل دا حاضيا ردق ههحردر هدو دون ۲

 بولوا هبانعمر په |
 كردلب ریتک :یرلفرخ ۱

 جاور « رو ك

 یمهس ا هز اج *یی اعم |

 هد ند قشع تو ترار |

 هدبط اء یدیا راربد شش

 رد دنایفیک نالوا |

 هنسس تكناساسحا عوت یر هد هیعیط تکی لع

 ریلی دن أ ریبعتءایض هدهنیبس كب هب رصب تاساسحا ؛ترارح

 یربآ یر هدرسج رب ایض كرک « ترارج رک
 نامز هدمج رب هثداح یکیاوب ابرثک | یک ینیدبناو |

 «نمایهآ هدنر اند تسر شد 1 میدقكنا ربا کر مو

 «مدا هل اها نماشا هکرولوروکیرامسا دز «دزا

 هتفیدلوا هلکرب لکشتم ند ( نم ) ناک هتسانعم وذ,

 هدكنظنل . دریا قردلوا هنیسانعم شن .داوم ارظن

 .رلبلوا رطاخدراوب ینیدنلوا لیکن دنا هدام یا
 | رظن هب اضحالم تی ارحا یر ند راقوب ۱

 دا هدیسراف نال ا

 (ر) و (ش) هنیرخآ كرل لکو ۰
 ياا ی هللا ترویصو

 قلوا :لصاح هدیرلظفل سصا 6

 نوا يافا شب

 روآ ۰ 1 ۰ ردآ

 1 آ هدلاحوب دنا یاوقا

 EY NOT کر دقتشم

 ییدنک هتسانعم راي « دوا ین نر هدیسراف 7

 راتعاو ردق ۰ بضغ « قنود «

 . ریلیدنا لامعتسا هدهننرلاتعم

 «ندقشاع <« UG « ندنساوا یلاغو ریغآ

 كشت 1 هکرولوا هانک

 رار هلباهلکوا

 ك رعسوخ ر ۰ ندقلل ا

 ۵ دو ۳۹ ۳

 هد را تیرک هدا دق یا زد شما كاتا

 كەن زب رغ تراک

 شن هد هی 6 هنس هرب ص ندا زواجم ساخ اح

 نمکیدید ,قونص قاجیم . تامی شل ا
 م ولعم هسکه هلا یسهساد هب رحم یدنک ۰ تاما

 رددل و هده رونایوه رصب تاساسحا .

۱ 1 ۱ ِ 
 نو صحو دوحو کرم تك او ترارح هددحاوآ ۱

 ےس 2 ت رج
 ۱ گاج فلاع هادی را 6

 شن | هتشیا ؛رلر د داقنا هد هبعیبط هک ملع هن هنلعف

 لكنا :هدلاعونش +. ردیرلا كلعفو بش نمکیدد

 .ددگاق هللوصح هدکلرب كناضو ترارح هدمسجرب
 لب اا اق و انفینخ نینجا زن تا
 و تا هك هو نا ا تالا
 ةساح مه نعي ردبا قلعت هبهساح ییاو ةعفد شن
 « نهلوروك . ریثذس هللا رصب ةساح مه « هلتا نسم

 سم یک یفیدالوا نت ترارح نالوا رصبم

 لس 3 اض نایاملوا كاردا هلا هسمال « هل دا

 دوخایو ردسوملم ءاضر یتف هک د . ژاملساص

 فن رعت یشن 1 هدكرهد ردهرصبم ترارح رب لکن

 قل۲ ههملاطم رظنیثبش کیا هدلشنآ .زریلس هدا

 مسج هکهدام ییدلک هلوصح كشت ۲ یرب :ردیا باجا

 مج هک ینروص كشت ۱ یرکید « ردنرابع نددقوتم

 ندنعاحا كناضو ترارح نالوا لصاح هددقوتم

 هد هبط ۳ 5 لع هظحالم هجوو . رولوا ترابع

 کم 0 ردرشعم ەدەدەقف ملع یک ینیدلوا موم

 یشیدلوا لصاح كشت . ( تعجاص هنسهدام هقف

 هکر ند دوقو هل رابتعا یدادعتسا هداقا « هداوم

 ترابع ندهنا وهو هعام « هلص مایسجا هدرلن و

99 
 . ریلی رب و یاب هلعش هصاخلاب

 هند دا رل زاغ عل كتهساوه ماسجا

 تك هعامو « هلص ماسحا

 نوجا كلوب طقف ریلس هلوا لصاح هلعش هددلب داشا

 لنصاح زاغ نامز ییدتا دانا هروک ذ« ما
 كزاغو تقو 9م 1۱ و یرللا وااو

 لقاال) هدنرارح جرد كسکو زاغرب هلعش [۱ ]

 زاغ نع راص یک ریمد , 4دا تا

 ریل هوا اضسب ران هللا ترارح مجرب نیمهلک هنلاح
 نوجا قلوا ولآ . زامهلوا ولآ تقورب چیه ن کل
 زاغ هلا ترا رح ر دوخابو یزاغاب دقوتم مسج

 نوتبز .ردیلوا میام ایو بلص مسجرب ناسهلک هنلاح
 هنس هدام ولآ ) یک نودوا « درکو ک «وتربسا «یغای

 . ( تعجارم
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 ۵ ۳ — ل



 بس 644 س

 ابو هدنفا رطا كتهدقوتم ماسحا هلعش ندنسعا داقنا

 ربع نیلا اکو ەدە 3 کر ولوا نهاظ هد الغا

 ربت روک هداکشرب هګ روسو نوزوا یک لید .ز ردنا

 : ریل 1 یماع هتابز « رانلا نال « ته < و1 هل

 كماتسجا . یک یراهلمش كنم رالتف زاغ « كىموم

 رال رون ايو نیس هدتشیعم هرادا « ندنداتنا

 ەدى روگ ناغل نوجا هدافا عفو را هغ دل وا

 قلع هنخسن الثم . ردشفل وا ذاع ا: هصوصخم تاریعت

 لاعتشا هسرولوا دیاع هرب ونت « قارتحا هداقنا ندا

 ِ ن ا داوا رخل اعقا و ۳ رو د قا ریا مدل ھا

 هذ قارا کلا

 شنا .ردبولط ماض ھا کک أ ٠ رنار 1 تن وخس

 مولع یع ووو ك دانا می زل یعل اچ تک اوب

 رل رد | قو هاما EER اخاد

 .ریلیدبا-اضیا هللا یویمیک لعفو یتیم لعف «هدهدیدج

 داقنا االوا نوجا ڭا داوو شنآ هکر دم ولعم

 كجهدبآ داقا. انا « دوقو عب مج رب كچهدیا

 لعف . راردیا ریبعت دق وم هداکو هکرد مزال ی

 یسهجنلشاب كماسحا ندا افا ینتمدخ دقوم هدداتنا

 . رد ی زاغ صنع ومکید مو یا E یسالعا و

 ماسحا كدوقو نعي كنهدقوتم ماسحا داقنا هدلاحو

 كاان دجال هل,هضوطادلوم هضاخانو دقوم

 هنجا زتماو كاتا هلا هضوبادلوم كمل ر . رولوا

 هدضایحا لعفوت . ریلی رب و ییا ضامحا هدامک ناسل

 رب هک هام سالاد کک ا ا ووو و کا

 در هک سوق اف تیام هل مسج

 < *یلعب ضامحا اکو هسرولوا مقا و

 دن دح ضایحا هسراک هلوصح قرهلوا رداص

 ۳ و ون لاو شا ۱

 ر ۰ ردیرلیماع ایو یرلیصوصخ ماا كضامحا ع وب
 طرشرب نوجا كملي هدا دا

 نیمأت ینحارتساو داحا كەت وج الوم هللا دوقو

 . تود قاناش هدو هکرد

 ترارح قو

 ء قارتحا « دانا هتشرا رار د

 مو درو ام هدول هکردرا و

 یصوصخ كمهلا لپو

 لاصحتسا ىزا یوسک اب «قرهلوا ینهم اي شنا

 یسهچراپ جاغ یروقو ترس ییا الثم .كدید ریلیدبا

 كراللرادتا كاکتحا ۰ كرهلتروس هلئدش هنبررپ

 نودوا نالوا دوقو هدهلداح و تقو ینی دلقاب شتآ

 هرزوا یکج هل دیا حاضیا |) ونقل هدنسهج راب

 ی رکید كتوقرب « دلتا نهم لعف ز مکن کد کا

 ۔ هن اس ترارح نالوا لصاح «هاق رط لادمتسا هت وق

 نودوا نلتتروس هتیررب الوا .ردشلراقج هاءفهدنس

 دااکتحا « نکیا لکد سوم
 هلتدشا داتا ۰« رالداب هقلوا ادب توخس هک الدنا

 كننهچ اپ نودوا هکراک ه هر تام هک دا ما ود

 فتا هدک تک کاناکرخ یهدندب یتهدرف یازحا

 ES تدناوا قا و دل دو

 . رالشاب هکشولا « هفعای یسهجراب

 قاقاحب مه ندن رل هح راب

  نودوآ « راک هلوص>
 هللا ققاح

 و كاد هن . ردندلبق و هدلاصحتسا

 تاودا هدرلهارزا « هدرلهنک ام هکردهلا كاکتحا ايو

 TA e ادب دشو ادام هنر رب كن هکر حتمو هراود

 هلوصح شا تاو ( قمزق ) تتوخس الوا

 كماسحا هدلاصحتسا ترارح هللا یویمک لعف .ریاک

 هب وص الثم . رولوا عقاو هدن رالاح للحم و جازما

 شنا لاحرد ءیع دلتا مویسانوو مودوس هچراپرب
 او هکنوج « رولوا لصاح

 لاحدد ؛ندنتیدلوا هدایز كب هویمک ةقالع یهدننی
 ۲ ریاک هعوقو جازمار یلتدش هدننی مج کیا و

 اوك رولوا ادب شت ۲ هدندنو

 . زولوا لصاح هلا

 روحا قاب GT ‹ قمر دشت وط س آ

 ا رب هولآ « مزال ترارح هیادب
 "هدشنوک . زرلس هلو هدر اق رب یترارحو زب

 اعفا « ( هلعت شم عبانم « رلغاط را ) هدضرا

 ت رلهدام ترارح عبانم < ترارع ) هن ونمکو همنيم

 جازما رب هلن و قعقاآ



 6 ناکا < اض < يوك أا ندهبعسط یاوُ

 ندننکحهاس هلوا لدم هترارح ۹ + ونک ةا

 E ۳ « "یر ندنسهع دق را ودا تام

 تعحاص تقو سه رو طااسو و نوجا نت در

 «یرل هحراب رولاب بدم ند زوسور ۰ زد

 هدەغ دق نورق ا ن 1 ندشنوک ها هنيا ۳

 . ردندربادن نلیدا ارحا « نالوا مولعم هلس هام

 نالوات اع ندققاي ؛ندقمر دشت وط ش1 ۱ ندشن

IY 3راف یک كبو نو هالشتا وا ممعا و قط  

 اتلوو نلیدا داما هد رات ۱۷۷۷ عل ۰ هدنیسا ۱

 مارضم « یار وط هدهصوصخ لاوحا ضعب یسهبعال ۱

 ۰ یمیشاط هدهسردیا اأ یتهدخ لاف یھ

 داجما زونه لاغغشم :ییرتنکلا رب ل 0

 رلن وب هحنلک هتک رح هليا هبوسک ةقالع ۲ ردشماملوا ۱

 كج هدا, لاصحتسا شت 1 هدرهو « هدنامز میچ

 یشن ۱ « هلا یرارح شنوک .ردندط؛اسو مهم كا

 طقف . رود نخست یزب « روودیصیا یضرا هلا "

 .لکد لباق قمقیچ ردق هشنوک « نوچا قل ۲ نا ۱

 رب كرهلدبا هناعتسا ندشنوک هلبا زوسوترب اعقاو

 هنداجما كز وسول رب هدوب طقف « ریل هلبقاب شن ٣ هدنزوي

 تقو هو هدلامعتساو قیسطت یک ینیدلوا فوقوم ؟

 ندرلتاجوا یمنج وہ ۰ ندرلغاط رات ۰ روبات رغ
 هدلاحوا . جوک اهد ندققیچ هشنوک قلا شت

 لعف « ینهم لعف نعي تکرح . : روللاق هراج کیا هزب 1

 هرن درب رلقاجوا هدایند هک مدیا ضرف .یوییک

 :یه» + ننسالاق شن 1 چیه هدزلا « نونو

 رلنوب طقف ءزریلیب هقاب ست 1 هنب هلبا راتبرک یویمیک
 «هدنل اهج ةهنمزا .ردندننامادحا و تابام ا تفرعم ورلعپه

 ندطاسو و میطااب هدنسهسادتیا را ودا كتيمدآ

 نوجا رلتقو وا . ىدا لکد لباق هدتام هلب | هداغتسا

 یسولصخیکزادت سن ۲.هلیتا و دما هر
 هلا هحو یچ هل دنا لیصفو تحم هدر ز هکیدب|

 بس ویا .ح

 نالا (
 .رار راقاب شب تر مه وب یرلمدآ هشحو ككلاع

 :یورز) ی یو هر اتاق

 یهدنعاض كنون و هدنکر ادت كشت كليا هعران اسناو

 كه هل | هتل ا هب هعل اطم رظن تنها

 مس
 5 ا هنسهدام ما 2 و شا ۱ (

 شتسر هشا 1

 حاضبا هد | هح و 2 یر وهظ تر وص كنند

 هرز انا ) تەح اس هنس دام یس رش 2 ) ریل هل دیا

 روا: یدلیا ملع ےک ینش رط قاب شا 1 "یاب

 ( هفسلف ك شنا ) هدهب 1 دام هکر د هبفساف اتش

 . ردثح 3

 تب رم رو رفا شش 1 و در

 نوجا رلن انا هکر زود ا وا ثا فاع د ) دارم کک

 یوم یر ردرا و هراح کیا دما اک تا ن۹

 «یوبمکیرکید (ققاج مور یر «كاکسا)

 زلتبربک «رلهطساو زمفیدناللوق نوجماققای سن

 ردقلسم هاش نما و به

 ۱ شا

 ترک «زو فا سا ۱۱)

 تا ا تمام اشیا. رهفش

 نوجآ كما
 هدا وه كمدلبا نیم أت

 ۰ ) تعحآ هنن را هدام

 ماب "شن ۲ .هدنزو رب زب کډ ولو

 ینقارتحا اهم كب هدقوتم ماسحا

 7 لئدش حا ما a | هض وا دلوم نالوا لوذمم

 تالماعم ارو ذا اضتقا كمربتک هلوصح هدنروص

 ثمهلب | داما یدلش رب < قاب شش 1 هدءءانص و هبتب

 هدهراشن ۲ ننکیدلبا لامعتسا ابو زمغیدناللوق نوجا

 زمغیدل ا نوجا« قاب شن ۲ ۰ راردا ربنعت قار وط

 قاروط به یواق ققاچ < یوچ تبریک « روق

 «*یقرح هد هغع اب شن هلا قارت وط . ردندن_سهاج

 ندقد ر دشت وط شل ۱ رباب دیا راما قمر دشت وط

 هل رز وص 3 كدق م ین هل.ما ود كسلا زسا 1 را او

 شن . »راد قعای « ققای هدهنتشوا كالبعتنا

 هليو هسا رالٌشا کمال وک ۰ ودک .یلتش هد تون اب

 یرطرب زکلاب زکخا « روق هنس هح راب نقل نالوا



 بیک ۵۶ ۸ بج

 تک هدهدقوتم میسج نالوا شعاب شت 1 هکرلرید

 - ریلسالل وق ایشثک | هدرلهاخ نوجما قمری دشت وط

 یی كشت 1

 نادقف هدهترارح ندیاهمادا یجازیما و یک یفیداوا

 ارا و هسقو :دلمالوا ضراع
 تقوا لر دشت وط "نشت رب الثم . ونوس شف"

 ناچ جهش بای ول فا م زار . ناب یو

 یقرهل وا

 نوع 7 ویوس قلا رف هبلاق ضورعم هنر ات كناوه

 قەت وا اوه نايرج ايو نسف هکت وچ ؟ :روس وس

 نقاشا هدب یدسشا ملب زا هو قرهدغاط یو ۲

 .نوحا قاب ۲ هدیدلاق ه را ترا رح كح هدیا هما دا

 مقا و هلینیع لاح وب هد یا راز هاش یموم هتشیا

 . رولوا

 كدد فوقوم هنحا زیما هلا

 1 ىكى نیدامهاس اشابهدرب نایلوا

 هضومادلوم كدقوتم | مج قارحا كشت 1

 هجا دلو اچ

 . نسل رت دشت وط هدشت |

 ربغ تعي ) فاص ردقه « لوذیم ردقهب هو ادا و

 «ندنفجهلوا دیدش ردقوا جازما هسرولوا (ش وشغم

 كوروك ايوهلىا اونم هتنرزوا ست آرب نالوا هدقعای

 هحرد وا كح هلن دنا قوس اوه هدرادقم هداز هلا

 ماود ترارح هدایز ُه رای اب هدایز نت ردیا

 «كمهافوا « فوقوم ها وه دب دم جازما ماود هکن وخ

 : ردکمملب | د دج 4: رس یا وه ۰ كمهلکو ر وك

 نکیا فیفخ اهد شا یک زمکیدید هدي راقو طقف

 كرەدي| علب یت دا رج هسیا ریایدیا خف هل دش هنرزوا

 روق رب شمرا رق الثم , ریلسهلک هلوصح هدلعف سکع

 ق ندنکحهدا قارتحا ابو د اما هک دنلنوا یس هحراب

 ندنکح هلیدا د دشن قیفک جازما هلا نام

 روقرب ًاضعب تح . ریشهللیزق « ریزازیق یسهعطق روق
 هبمالو موم هل روص ون هکریلب هلب یدنل هلعش كرهنلفوا

 نوجا نم . رولوا تاو ینا دلمقاب ققای قواچ ىلا

 هل ا نایرح تعرس 4 اوه تقو وأ . رلر وق هراکزور

 نا فرص هات ی اد قو لو لو كرەدا ددحم

 EST كعد شلدا ددشن جازما < رونل وا

 ۰ قواح هسرولوا قحهلقار قوج هدراکزور

 منج هکنوچ «رولوا لوک « رتس :قواج كم ارکوص
 ۲ هب E وع ایا کتو رک یبہ دھو
 ۱۰3و قوتم م تاجمدبا"جازما روعوب اما لو
 . قعلوا ظفح <| رکو ضندق دلقاب ست ۲ هکردنوجما كنون
 CF یبیس «رن ابق هلا لوک  یززوا نوجا.

 .. ردنوج | تمهلما منم یتماود كجا زما هلا هض وجم ادل وم

 توز اهدا وه ) هسرولوا فاص,هطوجادلوم كلذك
 ؟رولوادیدش اهدوعیزرس اهد جازتما ( ردطول هللا
 یزاغ هضومتادلوم,هبهشنش رب .شینک یزغآ الثم

 زم وس روس 2 رب شعاب ۰۰ هدبولب رب دلوط

 هلی اتار قالراب لاحرد هساقوص هنا كنهثیش وا

 اولو
 لکم زدق هن .دیدش ردقه یجازما كن هض و ادلوم

 IL od دا عیب 4 هسرولو
 . كتهضوما دوم هدنو « رولوا رادایضو راح هچردوا
 كجا زممآ «یعون كنهدقوتم ماسجا « قفاص هلب رادقم
 . هاسح رظن .ینهحرد كرار نالوا لصاح هانعوقو

 ۰ ردا قارتخاو داقنا

 ag ردندلماوعو مزاولو ق ی

 رز قرهاب دقوتم مج . ( تعحاص هننرلهدام

 ۶ یازعیا و هکر لاق هدام زمکیدید 2 وک ابو شاک

 ۱ ندنجا ما هلا ام نادنضمم كنهدق وتم

 . هایقارتحا كئداعم . رددیدج مسج رب شلوا لصاح

  سالک ۱ هتاجازتما نالوا لاصاح ( هایضاتحا ینمب )
 ۱ كني دعم داوم هکر دن ؤا كلو .یدنا لند هندعم

 ؟تبم .روناوا ریدعت شاکت هد دق یاسک هتقارتحا

 ۱۳ ۱۱ یا ارق لاخلا نالوا
 ه رصب تاساسحاو هکرلردا ذخا راکنر ماطرب تقو

 نانلو هدداقنا لاح هاش رط لالدتساوهلا ( ناولا )

 داقا رک , لنت هل دنا ریدق یترارج ةحرد كمسج

 نالوا نخست هلا مبج رب نانای كرك « ندا



 تاحردیرلقدلوا زئاح 1زظنهناولا ا كنا

 : ردجردنم لودح ر هد 1 كنرار

 ییدتبا ت كني ی

 ناول

e.0۲۰ و  

 ندیا قفاوتهاولاون

 تقل جن تاحرد

 E ۱ یک زرقا 5 دن

 ٩ زد و ۳۸ رک نیا

 د  یاقرو وب وق

 ی او
 ۱۰ مال ضای

 ۱9.۰ ضاس ناریدشاق زیوک

 کروز
 ۰ رشد ردظم تو ابر تقووا 7 زدلکد زادابط

 ماجا هدنندووام تك هحرد ۵6 ۰ +

 یالقو ۰ :نونشنر وق الثم :کزدزاو دام ضع

 . ررولوا باذم + رلر را لوا نداک ه هجزد و

 .زامهلوا لباقیسک هنلاحشت 1 "یداقنا ران و هيلع اف ۱ ۱

 كنزا رس هدمدقوش ماننا نالوا لم هاش و
 روت ی رقی راکدیذ ر

 ؛ر راز اس قول. نم دعنا لکع و ع اماق دقت ۱
 ی راکدید ضیا راب هتشیا . ریت الضاس درد

 . ردو رفت را

 .جاضا دات

 < "ی رادب داح اضو ترارح نالوا نهاظ هدو «

 قارتحاو دا کج . هنخ رای

 وا تابح ك هبآ 1 تادوح وم هلن تاب تفت ۳

 هدیامز اهن هبهمص تاتسانم نالوا دوح و« هدنننب

 1 ردشمهلا + تاح یتافتلاو تقد راظنا كارلا سن

 لر کوک كمر کب لوم شق 0 ققل شت آ

 . ردیسهس ي اتنا تقف وم كمدآ تعدص" «ینالوا سر

 تابلایوذ  یداتساو ک اح تمان و فرح نو

 كشت نالوا هيلا تمعن رب لوس لا نوه
 يرشب عون « ندیا ریخست يعيط همدآ ې فرق

 هتج 05 تبع

 هنر ینیدلوا لٹا تكتهرضاح ما ندهسادتا ثااح

 .ردیسالوا هةلح كن اعارتخا *هلاسلس نیلا لاصیا هر

 هد انا ن دشت 1 «ندکدنر کو ا یمزبتک هلوصح

 هفشک وقد یتقبقحو لصا كش رها ر رش نادکرا

 ی رظن ناسنا نهذ نالوا كنممو لانم 3 ۳

 كلو هتشیا . یثنهام كش ۲

 هحرل رصء«شت ۲ هدترش یالواراودا » هکر دن وا

 یددلنا هح و هح اضنا

 تد ا رهظم در هل دا دع ور ید دوحو رب

 حلصم هاکو ) نمارهآ ( یحامولضم هاک 3 ندقدل وا

 ندکدلدبا داخحما د وہعم هدننز وص ) سه مه ( نکو

SAلقع تا تاو نا گر (  

 لوک ھم هل دا وح اضیا ¢ هلق افح كا ردا ن

 ه دنم 5ھ یاد EEE 2 3 هدنامزرب یغی دلوا

 كهدامو .یدلوا یم E وص وم 51 هب هست و هنسالو

Eleنانو .یدنا وا ها داو كارا  

NIE Ssأ 0 : رلیدلو هقراف تفص کیا هذ شن 1  

Eلا هر کا  

 ءیدلدیادع ندهعب را ر صانع هلا یراتعاو تفص یوا

 ورد نعي . یدناوا لیثع هار ءه وص « ها وه

 3عادنا فا قلت قرەلوأ هدام 2 یک بارت « وص « | وه

 نانو قوحر راو وظنوا « لفود وفا ندهفسالف

 ۸ راب دنل ود هدنأر و یتا

 لعاف هدتعیبط مع هد رابتعاو تفص قلوا توق رب

 لغ تنم ای تکو نقلوا تریو

 «هظح ال« کیاو :

“ £۸ 

 «هبنهم هثداحر شن

 .یدلدبا دع

 ( تعحاص هنسهدام هفسلف نش ۲ (

 یغیدلوا راحود كن هدامنالوا ضورع» هقارتحاو دانا

 نلیدا ارجا هدننا كمەلىا حاضیاو نفع یھ زم

 ی ۰ یدرتس 1 نہا هربخا تاعش و ترا

 « لکد یشآ ه یرغوط ندیغ وط یک

 هحاضاو ققدت یلالوم نالوا

 «هلتفص کیا وا یداقنا *هئداح هن تقو یرلقدالما

 لعف اعقاو . رلیدلبا هعلاطم ندرظن ٌهطقن کتا وا

 ر نایاب

 ضراع هم سح
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 تك هدام نایاب ¢ هدد اتا

 ِح

 لي اصح گداقتا لعف هءلع ءادب « ریلیدیا

 یعیسطقلوا ف وطعم هنسهدام كت رظن هام یح رز

 دا هفتساتما .داقا ٩ یلکد

eهدهاشم کی دتا لو کا  

 ٥ لات و

 دقوتم.مج ین شن ۲

 نالژا یراح ہد زر كت را رح « روب دیا لو

 لدبت مطقسال قلق كشت ةدام هلبا تالماعمو لاعفا

 هلرش رط ( تعجارم ه هدامو ) سیلکت . رو هلب |

 هن داح و هکر ولید ا هدهاشم یبدتا دیازت كن داعم تلة

 مولعم هلتمرمع هدنرخاوا كادالم صع یجتتلا نوا

 داالمو وحم قزهاب هدقوتم ماجا هو شب . یدا

 یرثا یقاریوط بو لوک هچراپ ر

E 
 ر هنع یو ةد

 قاب « رریلوا
 ید ًارھاظ ندنو هتشيا . روبلاق

 ۱ ٌهدام هد وم ماسحا ۳ و

 هده ۶ و -ه مایحا ها ی ری دعا دوخاب 4 هل درب هد ۲

 ام هد دج یهدا. و نا | و هدلاح رب سصمو نماک

 نتا آ هک وک نیل هدهقتع نورق ا . یردلسد

 کیدا ش عدد ردی وع E قوح یی ۴ رداو ہم

 ۳و رصنع و سکھا . ردا هدافا ییانعم و

 ی داعم 4 رهریا تش هد رزوا ا یک ناکام

 ر
 یردنا وا داقتعا و نظ ردا درب ی رلتلق لیوحم

 مر هراط جاورا ۰ هدق وتم دا وم < شن |

 هداطسو نورق « نان ۱ کیدید زاغو راح مولا

 هرصع یجنزکس نوا كرهطدیا نت یک هدحاو "اسم
 مولع ندفرط ر طتف . یدتا

 هتقووآ ۰ هرشب . لع «ییایقرت كنهضایر مولعو هبعیبط

 هدکعهلا نیما یو قوئو .نابلوا مولعم ردق

 ۰ یحرح تقیقح وک همایش و نوچ أ یغیدلوا

 ماود لاح ۲ ردق

 قترآ
 هلا هعدق تایرظن نودمو دوحوم هدنقح ا

 هدنامز رب هلو هتشیا ؟ یملباق كملنا ناهذآ نیکست

 < نوجا كسمهلا اشا

aTر وچ ین كتب ژولف  

 ندنف دن اب وا هدیرز وص يآ وق نیس ور

 یاققح و تسهام تك

 رق موزا نديا ی

 یسه رظن راب

 و

 لنصا او یهدامر ٤ دوقو او هدق وم دا وم رک

 و ی راک

 بخاص کە _ظنوت . یدقیح هادم

 .یھا E ندننساملع ا1

 ةيلتصا تای داع نالوا شلدا فشک ردق هتقووا

 تاذ و

 كرەديا رو چ هدر ءتص 24 ااغ یه وع

N A E =هب هعلاطم رظن هدنتافک مدع كلهقاس براج هفام م 4 2  

 یه رظن وب نالوا روهشم هدړلع جرات « قره
 نالوا یرادفرطو فالاتشا . یدتا مازلاو ثادحا

 اروک « توز « درکوک « اظن هنلاوقا كنف بابرا

 دوو نا كيتسيژواءف هکردیواحو زتاح"ییرهوح

 ضو رعم ةرارح 4 هحردرب كکو هلصا ةدامو

 .یدیا زئاح یتس هصاخ تلم هل | لوح هشت ۲ هام یھ دلوا

 وحم « ریلیغاط هللا هامش ایو نیلا ش

 ردا فرص هدننررصاضو ترا رح روا وا

 نيد كدب ژولف هدقوتم ماجا هلع ءا

 6 هدامول

 یدا

 فوچ زآ ندا غانجاو ماضنا کوب هلبا هدام وب

 بیا دام نلیدبا همس كيتيژولف ند اعم نلیدا

 . ىدا ردنا لوح هبهندمم سالک ۱ كرهریا عياض

 ااعتشا لباقو راب ةدامنداعم هحنا وق كلاتشا هماع اک

 یدیا رلیدیا دع و ندیارت هدرادقم

 بک م ندساک ایو بار هلا كتسبژولف نالوا
 كيوب هشو . ردترابع ندهدقوم ماجا

 11۳ مض كيتسيژوافرب هب هس دعم سالک ۱ ء قرهلوا

 یمدنا و
 :هس دعم سالک | نوجما كلوب دما شوا لوىق

 ۳ دک بک تیز یران دعم نالوا شعب عب

 « ۍکیتسیژولړف یک
 1 ید یناک ك. هلا نیخسن هلا دقوتم مسج

 ۲ كن هندع» سالک ۱ هلا هج و هتذیا

 هدیآ ترقت ھه ونک لعخ نمکید.د امحا دزعامز

 2 , یدیا

 :اناوح «تایسانموطباور نالوا يجاظ كب هدننپ

 ردیا تد وع ا تابه نداعم

 1 نالوا لوذم یراب ةدام

 تك هلعع و ترارح « جست تكمارحا



 هب رات دام نالوا: تبا هدناوح دوحو « هنس

 ترابعندنراظتنا و روهظ هجراخ كل ( كدتسیژولیف

 هل وصح اضو ترارح 1رظن هنسملقاب هلب رظن

 یسهلج هسیا راف هع تایداح ردق ه ندا قلعت

 هدام مات كيتیژولیف گره دنا عج هدنتم 4 رظن رب

 هدقارتحاو داقنا : یدیا رلیدبا حاضیا هللا هرات

 رودک بوق ندهدقوتم ماسجا هب رای ءدام

 مایضنا براک هنداعمو | ماجا
 رو دا عامجاو

 نالوا قنوم هحاضیا ا ینسهلداح قارتحاو داقنا

 ندرودبص كهلععشم ,هداَم .داقا ابو یا را

 ماسجا ایوک . یدا رود ردتیفکر نالوا ترایع

 هده رظنو. ؛ شعا.راذ تشم دام رب 8
 یاقم كتسیامو تبالص « هدنرالوق كي ویعیبط یامدق

 , زور ,دک یرصانع نالوا

 2م ماسح هدكيو < یکی رتینیک تیام تا

 هدهدنسهب رظن دا کام هتشیا هکراو هدامر یفیدنا و

 . یدیا و هلعتشم هدا

 0 هصاخر تىل اعتش

 ەدەدقو

 هندوجو كل هویج هدندعم یه نوا ات

 هدهدقوتم ماسجا لمکت هدرک ام « یکینیدلوا لئاق

 هاضف ندنو . یدیا بهاذ هنلولح كن هل اعتشا دام

 لاقتنا همسح رکید ند ښخ ر كيتسژولیف قرهلوا

 لاهسشاو نیشدت . هتشرا کیدا فلام, هتسهصاخ كل

 ندمسحر كيتسب ژ وایف عب «یدرول وا عقاو دن

 تبا اعتشا هدهمسح یجنکیاو كرەديا ا هنس رکید

 ساخ كنه رظن و هزاووال . یدبا ررو یتسهصاغ

 عوتو قارتحاو داش ا هکذ وچ .یدتا مده ندنساسااپ

 ناک هعوقو هدنرلتاق كنهدقوتم ماسحا نامز ىا

 ا .دواجار رم ا ۰ .تاژیو#
 کک كنکيدادا ن

 اتشا ۰ یدلوا قفوم هت انا ینفیداوا ۱

 مقاو هدنروص س ظ ردق هتتووا

 ییارادف رطو ل لاتش

 مان رک ام ندنرارصاعم كنهازووال ریش "ول

 - ۵6 س

 لب ییدتا داق مسج رب

 نخست هندعم ماسحا هنو < یکیدتبا صقانت 3

 كتسزولف ناک ن دجراخ هن رل هدام نامز ییدتشا

 یتکی دلی صقانت یرلتلق كرەدىا مامضن | هب راه دام عا

 نسب رظن

 دیکر یدبا لکد یرغوط براج ینیداوا دننسم

 ییدلدا نظ روباوا وجو ییدتا داف

 اضو ترا رڃ ءروبلوا لار یسهدام كر ورک مدتقیقج

 قراقح .كتسژواف ندوب

 ۲ یدا روس دا اعداو نام لاتشا طقف

 ۰ تفو

 هل و روا ماض ینتلقت هدنااح كىت ژولف دوخایو

 یسهدام كر وک هدداقتا لوهج ن کیلاب هقشاب ندقدالوا

 ةدامو رو دا جا زمآ و د احا هللا هبص وضخ ةدامر

 لوه یدوحو ردق هننامز ه زاووال هسا هص وصخ

 2 ردق زاغ هم و ادلو+ نالوا

 هکر دا کش میچ رز ۹
< ۱ 

 ندجازماو داحاو

 صیچج ضماح هدول

۴ le 

 ۰ ردمحف

 + ناناب هد محف ضماح ییعب 3 هدا دج

 ندا جازماو مایضن | هروکو قاقو « رددوجوم

 روک نانای ینعی ردهلاضف ردق تاق كنهضومادلوم
 تقو کیدتبا د اما هسي اه یټ اق تك. و هسا دنا نزو

 ےذ اکوا قات كنهضومادلوم ییدلبا جازتماو داحا
 ضماح نالوا لصاح ندحا زاماو داش 9 4_سریلب دیا

 سالک | سکعلابو . رولوا یواسم ًاماع هنتلقث كحف

 ترارح تقو ینیدناوا نیخسن

 هن رل ایه ام قال راب ی هنس رللاح یا هنب هلا

 4 وصح هدامر یک كيتسي ژولیف د وهع» 5

 راس هللاروک هندعم

 یا تد وع

 بنر شب نا هنعارعما و مایضنا هب رزوا ند اعم تكتهص

 تله هلا ترا رح

rT 

 نحل هدلاحود هکن وج ۰ روا

 < قاق كند نامزکیددک هن راهلصا

 هل دوم زگبا انار دژاار اله خنده ام قدم شلک ی

 هنا عامجاو ماضنأ ه ران ةدامرب یک كيتسيژولف

 كلبا دیازت ۰ لکد صقاس یاش هکر د یعیبط یدا

 ۳ .یدردا باجا انا یتسکع «نزو «هب رج هکوبلاح

 ماض كل دعم هل ر وص و طقف . رو دا هدام یی دلبا



 بس ۵0۷ بم

 زاغرب یی  رهدیا جا زماو داحا هلا یسهدام روک

 هدنون هلیتلقت مات هعیاض دام روک ذم هکردا لیکشت

 ۰ ردد وح وم

 هکردترابع ندنو یمهمفشک كه زاووال هتشيا

 هنامزو قئرزا .ردشلوا بج وم لوح ر كون هد راع

 ضرف نوجا یاضیا كنه وميك تائداح « ردق

 «یدلوا طقاس ندنکع نوتسب لا وقا نلیدا لوقو

 هدقوتم ماسجا نزو لباق « هدهدنصوصخ داقنا

 لاصفا ندهدقوتم ماسحا ايو « مایضنا هنرزوا

 صیقتایو دسزت یرلتلق" كنهروک ذم ماسحا كرهدا

 كرتسژولف نعي هرابهدامنالواكام هنسهصاخ كەلى |

 رب یبرجو حرص كب طقف . یدلدیا كرت یسهبرظن
 رکف « یعور كنمظنو نلیدا لاطبا هدنروص
 لوصح كرد هکن وح . یدلاق قاب هن یسیساسا

 هدنشکو كنهزاووال نوجا كمەلىا حاضیا تسهل اسم
 ۔دلوم كنهدقوتم ماسحا ىلعف دانا اعقاو . لكد یناک

 ااو < راک هل وصح ندنحازماو داحا ها هضوما

 رصانع كرلتو هکرویلوا ادس رازاغ قاطرب هدحازتما

 نلیدا فرص كدقوتم مج هد جازما ۰ یکم

 ندهضوادلوم ندنا داحا لعتو ا یسهدام

 قفاو هشرر هنرادقم یرادقم هکردت رابع

 طقف . روهلا تاسا یو نزو « وزارت ,روسدا

 كنهضومادلوم هللا یسهدام كدقوتم ىج هلاسم لصا
 شت نع اضو ترارح هدرویلوا لصان ندنجازمآ

 یسه رظن شتا «قدلاق لوهم هطقنو . رویلوا ادب

 هدوهیلصا ءلاسمو هازووال .زامهلساص شلدیا لاکا

 طقف « یدتسیا كمهلبا حاضبا هلا رکفر یکی رکید

 هکه ل وش :یدمهلتروق ندنرثأت كنه رظن کسا هدیاو

 كنتفک داقناایو ضایحا ًارظن هن رکفو كنهازووال

 لو صحو رودص 3 ندضامحا لعفو و یراآ

 لاصفا نددقوتم مسج كنهصوصخ دام را هشب

 هص وصخ ةدامو هک يدبارويا وا مقاو هلک اکفاو

 | نزو لباق ربغ « راع ییهقراف تفصرب صاخ هتدنک

  بولوآ هرات هل اس ابو هرات ةدامر «(رذات نزو)

 ۰ ءالا دوم ا نالواهدامر نزو لباق كنون

 زاغو هدنرلرشاح لاح یجازنما هللا هراسو توز

 ً یدنک یره ندرلزاغو ینعی « ردنا لیکشت یر

 ؛ روئاو جزن هللا هبرات دام روک ذم هدنلاح
 هدقوتم ماعا « هللا نداعم ۰ یزاغ هض وا دل وم

 جازما هل

 نده راث هدام ناربدنل و هدنلاح راغ یهضومادلومو

 . ردنا روهظ هدا وه هدنلاح هاعش هدانو < رنلب ربآ

 < ینیدن و جزو دحتم هوا « یمدتا

 نددقوتم مدح هللا هاش « یارتحا هل روص و هتشیا

 لتا ابو هنران هدام نزو لباق ريغ ندیا مورخ
 ؛درکوک نالوا نژو لباق كنهضوادلوم هللا هب ران
 02 ارانا ؟لداتتالع لفدام وك ««روفتسوف
 ارکوص ندقدلوا لصاح جازتما . یبلتتسیا كادا

 سانسا  هدقوتم ماخا ىم راهدام روکذم قنا

ye۶ و . "رونلاف ( مرم ها هت رج ادل م  

 *هلئاسوهران هدام هدنسه رظن كنهازووال هکرولوا
 < لکد هدهدقوتم ماجا ( كيتيژولف عدق ) هرات

 یر ندهدهدقوتم ماسجا هدداقنانیح .هدهضوطادلوم

 . «رودنا لیکشت زابرب رود جازتما هللا هضومادلوم

 ؛ قرهلتروق ندهضوادلوم هب راب "هل اس هدلاح و

 یی هلعش نالوا یسهلصا تعط قرهلوا صالخ

 تابداح ینعهس .رو هلا رودص هدننروص اضوترارح

 ۱ دردمقاو هدهدنراسفت تكناناوبح « هدنسالكت كیداعم

 هت و ادا ومنع هیقارتحا تانداح هدرلن و هک للا قرفوش
 ۳ هلوصس یزدلوا طب اهد یجارتما كن هقرتح داوم هلبا

 ؛ تبدام هشت هدنمه رظنو كنهازووال . روبلک

 ۳ 6 6.۱۱0 هوا طه رولدا داتنسا تینامضج

 لاس كثهازووال . ریذات نزو « ساق لباق ريغ

 ۲ (تكاتشوولف )ل یهران دام كلاعتشا لما یه زاب
 ( كيتسبژولف ) هکنوج . هدنو هدقرف يهدننب



 داش ی رکفو ه زاووال .یدیارلیدا دغ نزو لباق

 فاررب هقشب هدنایوت هدكنسیدنک وار هلا ا

 . یدا شمالشاب کما لوادت هدننامز هکیدبا ر راو ۱

 : رواد رارصا هدیات رکفود سالپال نر رضا
 کم SL كنقووا ۱

 < ترارح هسیا هد هددح ةه و « یدا رو ها

 ريغ تکرح كنهد رف ءازجا ندا ی را ۱
 یدیآ زونلبدا اغا یی لبا تّأشن ندنرل هس وسحم ۱

 هاس هدرلمسچ نالوا فیثک « هدماسجا هکردمو
 لان ند هدام یی ۰ الخ هدرا درز 8
 ردراو راز كج وک تباق ۱

 هرلریلس هدنا ارجاهیصقر تکرح عور هدرارب یاخو ۱

 ار ك.هدرف یازجا کما دام ےک راریلس هانی وا

 تكنهروک ذم یازجا ءردراو رارب شو «للاخ ندهدام

 ین زال یا تکرح هج ھر ادام هدرا شو و
 وا ؛ردیبیبط كمهلا ضررف « كءوشود ی رلقدناقلاچ

 ات دش ےک هارد هاو تاک ر حو هک مدن ر وص ۰

 هب درف یا زحا هیلع ءان

 كمسج دادهلک لاخ هنطابنرا كنهدرف یازجا هسردیا

 نرو دم قا هیختا . رايا باجما ییا یز

 و ندا ا یرارح هدنعوقو قارتحا .هنجنا وق

 FOE لوق و ها رده درف تاک زهآ

 «ردیساسا كنس هيئه« هبرظن تراوح .یدتا رابتعاو

 . یدتبا البتسا هنفرطره كن هیعیبط مولع

 ن ]ا نلیدا دع هدام ر هد نیمدقتم مولع هلئروص

 4 رظنوت .یدلوا هداحرب معاف هل هدهدب دح مو

 شش 1 هدماسحا هلا هدب دج ۱

 قلوا رادم هحاضا

4 ۳ 

0 

 و ی کمر او ےک ےک ےک ی دج کیک ی نا یاس طی سیستم یک ناسالم ےک ےہ یھ رھے قو 16 یک کر کھا یوم هک ب

 روهظ تر وص تادا

 9 اا ووا یعوقو و

 : یداوزوک تسانم یدارا دارطتسار هداروش

 یم ما "یانعم كته .قارتج ار ک

 رب ناناب هداوه ۰ ندیکسا درک یدک

 « .كزاغ * كودوا .. ردكم د قالا توت :

 رام فات و يقارتحا كرت هحراپ ر « لب ام ۱

 — 6۳ س

 هکردتداسع ندنرلوا فلتو وحم ًارهاظ قراباب

 هخ رات كالت رد یر کیدلی ترک سه
 هل | هحو زمکیدتا داراو ناس هدنشحش ندا قلعا هلع

 ا یجم زکسنوا یغیدلوا ترا ء ندهن تلقارتحا 4۶داح

 نعت و فک ه زا و وال یرغوط هن رخاوا كن دالیم

 نالوا مولعم ردق هتقو واو ناولو هدا وه .یدولا

EF ۲۱ هی ندکد تا دن رو دب رف ین زاغ  

 هاب ابراج نالوا راکنا لباق ربغو واکس" كب یا اما

 هض وج ا ذل ومایو هدنورد اوه 4 هکیدتسا تانا

 ۳ هدب راقو ۰

 ور وگو ٤ روموک ۰ دونتسوف  ض قلاب ۰ هدنما

 هوالع هدموز هنامیدمیش هرلنو ا ۸ وقننج « ربهد

 ندا ثدحش ندنقارتحا كیهراسو. ریل هل دن |

 « ریمد « دروکوک ۰ روموک « روفسوف « رل مسج
 لک ندنجازتما هللا هضومادلوم ت كنهرئاسو وقنیج
 ضیاح « تب 0 ضمأح ۽ روفسوف ضماح ؛ ردشعا

 دزد تواع-ند موز هام ضمه «ددح ضمه < محف

 2 قدام ه زا ووال هلا 4 ت و هتشیا

 هب ومه ک تشک نالواثداح «تقو ینب دنا وا لنخسا

 RAF هداوه كنداعهو ۰ یدلوا قفوم هحاضیا

 یرلنو هک س كنهندعم سالک او نالوا لصاح

 عياض یهرات هدام نيد كنتسيژولف هءدق هب رظن

 شما

 ناخ ارا هلا RS كنداعم نع ندهندعم

 ناک هل وصح

 ضاما = ید ردا قا ه دنتفص فک

 یخی دالوا یثر هقشاب ندرلندع» ضمه

 هی( تجار هنسهدام شم ) یدهلا تاتا

 ر وار ها د دک قاره هی والا

 كندعم و : هدیسهعالصاب كريمد نانولو هدر

 یش رب هقشاب ندنجازما هللا هضوادلوم یهداوم

 قارتحا ه زاووال هضایحا لعف و هاتبح ینیدالوا

 هضومادلومایو هداوه سکعلابو 0

 هدهنقارتحا گرهدیارشن اضو ترا رح كمسج رب هدنج |

 دلا الم

 . یدر و

 . یدالآ همس فینع ابو ددخ قارتحا



 — هو تس

 | تیاغندرلن و هيا رولوط یرلقوبچ روتسوف بطر

 هاها داغ وک . ردا رودیص رلر اع یلاص فیعض

 لر وقس وف قالصرا ها ي

 «تا ر ام یسع اضندیا ر ودص قو هحک

 ریلیدنا ريبعت رفسفت

 «ندرلتبربک
 وک داور وب هص ر ر ا و هزملا ی رک رت هل وا

e 

 نلیرول
 رد یلعب قارتحا ۳ نفس هتشدا ردندیآ رفسفت ۰

 نب الما را

 محف ضماح ندنرلهچراپ بطحو شالط شعروچ
 قارتحا یتعل 4: وا یىع هس هدهدب وت تقو ین دقمح

 داقا دعت هدابژز ,كب نیکملا ۰

 فخ هاب دیا

 رولوا مقاو ىطب

 لاءثا او یارحا رلهدام نالوا قارتحاو

 لصاح هاعشر راح قوح زالو وا هوا

 E SEEK ردو ددح قارتحا هتشيا هکرولوا

 "ردندهد دح تاقا رتحا به یاعتشاو قارتحا «كس زاغ

 مسج هنب زاغ Ee هزاووال هکردنوجما كنون

 اک كلذك .

a3 رح كرەديا جازتما هلا هيواو  

 طیسب نالوا ییلباق کمریتک هلوصح شت ینعب ایضو
 هل" ر وصون هکر لپ دنا رییعت د وقوهدهماسحا ا کو

 .ردتراع ندرلمسجنالوا یدادعتساو تبحاللص هفع اب

 هدننب دوقو نعل  هدقوتم ماسحا هللا هدقوم ماسحا

 نوجا كملس هديا حاضیا ے رص اهد قرف نالوا

 ناجم کیا . هديا 9 أ هب از

eprouvette )هض وج ادل وم یر قرمل ۲ ) ] | ]  

 !هدبا الما هبا ءالادلوم ین رکید

 ردشمر و یتما داق و مسج یو دقوم

 , دل وح وک e هدار وش

 شع اي هتسکل وا

 تن هدن را هنیب اق هعسط ۳ ِ اک[ ۱ 1

 رادقم یئزج كب هدنجا كنوب هکددزاهج رب كوچوک
 رب . ریلساب را رابتخا رله رجم لوح وک هدنرزوا دا وم

 قیقح ارد ارحا براج «یااوحاو فاصوا كيش
 ندنردصم « 6۲01۷6٣ > نالوا هنسانعم كمەلىأ
 هدزعاسل كن وسنارف ردصم و . رد هکر ش ۲ اب

 : هدنسهجر س وماق کهن ردهنم و نح ا

 هلبرسک تامیم تنح « ردهنیسانعم يتمهنص نح )

 م دنا كيوب . مات وط هتس نا گر اعم ينا یربک

 تم ا هشرطادلوم گهسردیا- لاخدا تبریک رب

 دناحم ی رب گو از . وا لاک خا لیدو

 اگر آ -هدن زاغ اوم یهدنجا كهبیا رواقح

 1 ماب هدهسات ةعفد . ر لاهتشاو قارتحا ربا

 ۱۳ یک الآ رول لاحرد ءاناادلوم

 ك اوب هنردا لاخدا هنورد كنبزاغ

 "رد ذقوم ايو داقو مج رب هضوادلوم هلع ءانب

 ۰ . ردزد دوقو هش زج دلؤخ

 ۲ هدیراقو «قارتحا هدايمیک - .  هفلتخم قارتحا

 ۰ كدقوتم مجرب هللا هجو زمکیدلبا حاضیاو ناب
 متضو هنجاژما هلیا هضوماداوم نالوا العا داقو

 .هدایمیک ههایق رط لیثث طنف . یدبا ریعتر شقلوا
 3 لقاال كهرىم مانجا «هدتاجازما مومعلا لع

 ۳۱ زنا هدهب هومک لافا ندا لصاح شما را

 یاوهو طب مج مکیدد رولق الثم .ریلی رب و ییا

 روفسوف « یغنارای یالق « یرابغ قنهسرا « هنجما

 لکت رات رولق فلتحم۰« هسرولوا قج هلا یرلهجراب

 6لر ندرلمج و نمکیدلیا رک ذو ردنا

 ۲ 5 زولوا متاو قرهنلوا رشن یجا زما

 ۳ کرد نوجما كلو . ردكعد قارتحا رب هدرولق

 . رلرد داقو هدهزولق

 ۱۳۱ و ی رم ا تا

 رواق یزاغ قاینومآ اذک . رلرانب هلب رنو هب
 درکوک هش . ردنا لاعتشا هن دنک یدنک هدنجا

 ارصو تا رح

 هدریلب دا نسل الوا ر ولو

 اب سی. هنسانعم اترا « روند هخد أانص

 . رولوا زاجم ندتییصمو جرو مغ
 دیس هلک < 60۳00۷6۲ هحرنارف هدنب زا یانع»ه

 روک دم یوسنارف «یروت هللا كارتشاو هکردكرتشم

 ۱ دلاح وش ءووسدا یف قا داعم و تة اطم كە ییآ

 1 یتسهک ناحم ندنم قرەلوا 1

 . زریلسهدیا لاهعتسا هدنماقم توورا هلا

is رونشد. ) 

 ےسا هدرب



۳ 

 هللا رقاب نکیآ دودعم نددوقو ا رظن ه هوم الو

 یمسج ییاو هقیقلاق . رولوا دقوم هتسر ناو

 قەسرولوا كحهدا نخ هدنجما هنود ۳

 راک هلا ضیبا ران رقاب دنا یراخ هرکوگ
 لوا ضح . ردیا لکشت دیدح تیرک قوباچ كبو
 شعاهدننورد هط وطادلوم کناص «هد هدنما تز

 . رلیا لاعتشا ۰

 باسا نالوادعاسم هقارتحا ۱ 1

 میرامو اص « هيا رولوا هدنلاح زاغ ایو رام

 درکوک الثم . رلراناپ هلل وپس هدایز اهد ندن رلاح

 ی هک ویلاح < ردا عافلا ج وک قردلوا قوج

 یطواع اوه هلا یراخ ۱

 ,Pe كرا رح هحردوا ندتهجر هدهنداحو . لآ

۱ 

۱ 

۱ 

 هدق وتم ماسحا ا

 یر  | ۶

f:شا ۱ هد را رح هح رد ۱  

 زاغ گادسق وتم مج هللا دقوم مچ طقف . ر دراو

 طالتخا هدنروص ر یییمص اهد و هلقال ه دنا اح

 قیقد هدایز ك . ردلکد قو یلخدم هدشاشراذا

 قاراسا داوم نالوا یلرشگ هلال راغ قرلوآ

 دق وتم متج هدو هکرولوا لاعتشا لناق هلتا وهس كب

 الا لالا هللا هضوحمادلوم تان زج كچ وک لا

 .ردندنسادا ليجعل و لت كحازتما ۳ 39

 قراحو یالوق اهد ند ودوا شالط یک كنو هن

 . ردا قارا

 هدنمآ هدقوتم مانعا 22.۰. .قارتحا هدنجما 7

 زاغو ینعی یسهب ویمک هقالغ هب هض و اداوم كاتا

 9 هکر ددب د ردقوا لم هکمدلا جا زعما اُ

 ییامو لاحرد : یعدنلو هدتساع هل وص راس

 . رولوا داقو نوجمآ رلنوا وص ابوک رر لل

 و هدنجمآ وص هکردندراهسچ ع ولو هبولق نداعم

 .رلدانای كرهدیا جازتءهاو ذخا ینسەضوج ادلوم كييام

 *:.. رد موتو "هلن نویسان وپ یی
 ترارح ییدلبا + ور و لوق كملع ةر

 كن هدرف یا زحا
2 ۰ ۳ 

— ۵۵۵ — ۱ 3 

 هرولیدارابتعا هدنز ةوقر ندا ت اشنا ندن راتک رخ
 یا :>ااداقو ىج مج نکیآ ردا جا زیما

 نرارول 1 کلام هنرزوا یررب یرلهدرف

 هیات هاو هک اتم وچ نانا «رار ون دیا تک اضم
1 

 رول وا عياض ) تعحآ سم ه هدامو ( هدر ه وقف ر

 ة وق 7 کن وچ 1

 یدلوا عياض هدتققح بولوا یهاظ یعاض كتهدبز

 ر واک هل وصح ترارح ندعایض و

 هنرارح قمی ههدنز ةوقرب کی هدنز هد وقنلیدا نظ

 ییعب هدقارتحا هدوللر وص و هتشيا ۾ ردشع) لوح

 حاضبا ید ودص كناضو بزا ت هدیويمیک جازا

 هدون هکر درب هدتققح یعبنم كشت ۲ كعد. . رویلبدیا

 یسهدرف یازجا تاسناحتم مسج رای تکرح .تکرح

 (ندكص) تک اصمهل رر رب رلنوب «ر واک هلوصح هددنپ

 هنس رب (تک انو ةوقر مات اشا روس دیا

 هدناجا زمادوخای روبل وا مماة(ترارح)هدنزفوقر رکید

 مج رب هلا داقو رب « كمسج کیا ۰ 237 یی دا وا

 ازجا و هن « رولوا مقا و هدننب یسازحا كدق وتم

 نفت آ «ترارح هل ر وصوب «روبدیا سو اک هل رب ر

 تقو یغیدلو روا هن رب رب ج ییا ۹ رواک هل وصح

 نت یادت سرو وا دعا تدار چ ایا

 هل وا هد TEP TT هب درف یازحا هدحا زما

 كشت 1و ترارح هدهرضاح هن ظن هيلع اتن ؛ روبل وا

 هسا یطعب تیک هم : 7

 دک

 شا ۲ هدلاحوش ۰ روبل وا تباللاط 1 شا 1 یعل اض

 هل وا هلا كم #1 هل وصح کو تم هل | شا در ا

 هللا هحو ز

 كرەدا ك رحم لف رص ت وقر . قوم ی هد رف یا ز ا

 ھ8 د ىش
 عح ہا

 ی

 £ هلا ترا ر ۳۹ هس ردیا تدش هیت شال <

 eS 1 ناس یر ند راقو 0 را «تاح هلس

 خب او كما لیوحم ی 1 5 در را رخ یوق و

 ۱ روھ قدض هاش رط ققاح كاكا ° تك هشحو

 ردندش قسط كم رط یج رز ئ را اب شت هل |



 دن ۵

 تادنح) شنا لاا ولع رخ یومک كرک بم كرک

 تاودا مثاطرب هدهفلت ما یرب ندعدقات نوجما كا

 رانو هکردشغلوا ذاخحماو داجماو ثادحا ظااسو و

 بک هکدتیک هلیتابقرت كيراجت « یتاین ےک كملع
 لردا ربع زو رفا شتا هرلنو .ردشمهللا تیلمکم

 نمکی دا . ( تعجارص ههدامو )

 شنا هللا قیرطرب یویمیک كزکو ینهم كرك هلماهخو

 ماسحا هلا شال دوج ومو < ا

 هدتفک و لعف قماب یرب كن هدق وتم

 ےک هدهموا

 ندکدندیا

 هدون هکر د یعیبط

 تولوا ترانع ندکملبا له یون 1 هنس رکید ندمسحرب

 تکرح هلیقرط یویمیک جازما هد ےج یجنکیآ
 KY E هقشابندک | دیدش ودیل و یه درفءزح

 ما ر ندع دق هدهدامو ما و شنا

 لامعتساو داما نوجا كمهلا لاصحتسا شست ۱ كع
 زکح هدا ناب هلا یسهرص حرا «یطااسو ی رلکد با

 هد ر وص اضو ترارح ی * 9 23 یاس ملع

 یراقوم) رویلیدیا حاضیا هلا تکر ح تیفیکو و شدیا ی

 ۴ نالوا دوح وم dS ( تعحاص هب هدام

 . دونلوا رش هلا هبرظنو هد ل وصح كتراعتم

 ج i نوجا ا ی * < ی طقف

 یک ه نوجا كمهلا بلق هنتر وص شن ییهدرف
 براون | وات

 -هبعببط مبانم تک E3 هکیدید هدهش اس ٌةدام

 ET ورتکلا ۳9 ۰ كم هلبا هدافتسا ندنس
 ندیغ وط هدلاحو ؛ ۲ !امعتسا كمەلىأ لیوحم

 هللا یسهطساو یویمک جا | زیما ابو 4 هب ی رغ وط

E 
 وا نوجما كمهلا لاصحتسا اا ا تکرح

 دور ناک نوا هوره رکعت بو
 ٤ رک هت رزوا یر ر ییسهچراپ نودوا یبآ
 هنس رب ر داراجا ك راز دعم ضعب .قل رط د E ینعب

 .قیرط اوه طاغضنا ؛ قیرط ققاچ « دز ؛ يرض

 واهن رو زکلا .ردرداب يلامعتسا كق رط یجنچواو

 .Ese ردشفلواهده اشم هدنرللرب انامریو

 بولوا ندنانق تل 1 شید ینشاحا وه ی هبعرط

 " 6 تجار Sl قّقاح ) .

 ۳ نالوا لتنمو دوجوم نالا هدهیشحو ماوقا

 ۳ ۰ رولدا لیمو ناب ریز هجورپ هرئاس قرط
 ۱ لول ga هنس هل وا را هوا كن 4:دق تیدم

 "اد هت رزوا یرکیدکی ی-رل هج راپ و هفلتخم ما وقا

 نایلدنه عدق . یدرلردا كاج

 یعوبچ باشخا رب رنامرج و رالامور « رلیناتو
 ثنرکترب دوخابو هب هت رب دوخاب هغوبجر کف

 . كرهریوج بوریک هجقبص ( هتفلشاب لیکتید) هتنلایرو
 . یدررولوا قفوم هنلاصحتسا شی1

 ندنودوا هج راز کیا اساسا زو فا شنا و هروک هنا وق

  (وغرو) قوناسزت هدهتب زکید اراخآ هنب رب بولوا ترابع

 ص435 _م !هتیناسا نع

 دانا رفوا هت

 رب دوخاب «(رافلا رجش) هنفد رلنووو « روناوا هبت
 هشیم او رو نکیذ ( ضرا تالبل ) یتتشامراص
 ۱ ارعااوا .. [۱] ىدا ریلبدنا ذاا ندنرلحاغ

 رب وصت هدنتسهم وطنم و هد هس دوآ 4 سووا

 شاافرب یجاغآ نالوا وعغرو هرول هنغیدنل وا

 ۱ .دعیتص هتسهزا نودوا ییآ هدرلبلدنه «هایسهطساو

 1 كردي رود هلبس هن اعا بیا رب یغوبح باشخا نلیرب

 ۱ نیش هداب :رویلیشالک ۲ یتیدلوا لاصحتسا سنآ
 ۳ هرات سشتآ هابقرط داکتحا یغد نارع نالوا
 ۱ هح راب یی هک رد روطسم هده رات ج ادع کا

 شنا هلتروصو كرەتروس هتیربرب قرهلا نودوا
 2 را هح رايون 1 ید را ردیا لاصحت سا

 ۱۳ دل وا تاور+ 7 یدبا رلربد هدن ز هش رکید

 ء دز هنر

E 4 SS EYلها ندرل رحش 9 راق  

 رولوا هناد یکیآ هک ربس د و ,کد زود كنهن دا

 ws ءرولوا یاد هدنتلاو كکر بوک یهدنتسوا

 EES . راد هدنز ۶ هاش ۱۰ م تر 4 الوا

 ۳9۹ جاعا ولتکی د ر الر رو

 .ید هلوا هنف ۵ هکر دنیبم هليا راغ رحش هدیاد رفم

 , رند ناد رندر

 نت تم تم



4 ۰ 
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 ا ا

 خم یغاقاچ جاغاو ینعی یدنز یرلبرع هیداب ا رظن

 کیدا رلردیا ذاا ندنرلهچ راپ رلجاغا یراکذید رافعو
 سوماق .ردهدنل زنم یشاط رافعو «یریمد ققاچ خرم

 كنارو یحتف كمیم ۵ خم » هکر وند هدنسهچرت ۱

Eتم خم 6  
 ت

 مس ,هکرد رج شر هلن و
 اقبج شنآ ناه .دقدلقاچ ی ر

 رر .رلورد ید خرمو و 3 اغ رب لرد رای 1 (

 ..رلردبا .ذاضا ,قفاج ندرلن ۲, لبرج ,هکژدواو 4

 هلقو نرد زم یش اط رافعو « یریمد 2 خم

 ak دی ال زجشلا خرم مکل لج ئالا )ین هلوت

 خرلا قحسي ناب رافعلاو خرلاک یواضیبلا لاق 6 الا

 رانلا حدقف ءالاامهنم نطق ناور ےک یهو انا ی ۳
 نایزود ندرلنآ و . رداقلا كالا ,هن ادیب تبق

 ویش.. «راب ,ةرحش لک ق» لثلا هنمو زرد 3 ۱

 شت یرلبیع هبداب هک روبلیشالک | ندناح وز

 ین لمس كراجاغ1 ىراقدنالل وق نوا كم لبا لاصحتسا
 13 .رلشمر و هدهن رل هج راپ كغاقاح ع نایذوچ ندا

 اکیا هد هو زمکیدید هدي راقو یغد ۰

 هتنفد نلیدنا لامعتتسا هدنلاصجتسا ش هایش رط 1

 لاقتا هغااح ندحاغآ هکر دیمسا رب هد هج رع كنج اغا

 بانج نارو قلخ رها را ندرضخا رحش شنا

 تكنهلهاج ماو هیشحو ماوقا ینهیابد تیانع كشت
 ةرحش لک یف» « مدآ یانا ,هتدیا قرلوا یسر ټه

 هدلاحرب نماک هدنابانو راج شا هحنبح وم | ىلثم < را

 . ردرلشلوا قف ومهراهظا هاش رط اکتحا نشت 1 نانو

 کهدنسهزا اق مآ هللا دیدجكمنلف ) رلیلایزنلو
 هدنرلهطا ایلارتسوآ ۰ هدنمسقر كدیفس رحم رار

 ( ییاها نکا

 رلیحاو یلاعش یاقهرفا هلبا ی ۱

۱ 

 مس

 اسآ و اش رف ۲

 یاس ۰

 ناباسشب هدر هحاو دوح وم هدنسه روا تان

 ناسا وا ذاا نوجا كتا لاصحتسا ن ا

 4 4 جناک هل وکو یح ه هد دح هنمزا هع 8

 روغ اکا

 — ۵۵۷ بس

 هدیل ونح الا . ردرلشعا هظفاحم ًانبع ردق

 عونرب نلیدیا ریبعت سوبماب شک الایلع هدلاحکیدمیش
 ردهدقفلوا لامعتسا (نرازه « نارزح) یغماق دنه

 لکتمو روآ بعت تیاغب یلاصحتسا هللا طیسب قیرطوت

 ویچ رو ماوبقا ضعب یک ات وقادو وس ندنفب دلوا

 لومعم ندحاغ ۲ ليش یغ وج نانا وا لامهتسا هدنماقم

 تاکرح كنع رمص یاب رو « طبر ه(قی رقبح) خ خ رچرب

 ۳ ] هل روص و .كرهدار ودل هللا یسقتسالا

 هدهاسو هکردرلدع | دابا یناوصا كغا لاصحتسا

 كنوسیماش ربارب کما تا ومس باک یک کرک تایل

 نکم لا ن ولف هرات جاق ر هنا وق

 شما. هدقمل وا

 ۰ مدیا زا نت هوا

 لعق y نالوا ترابع یا هلا هرس هوم

 كدق وتم مجرب قازتحأ

 . ددیویمک

 قد رط کیا نوجا كمهلا لاصحتسا شتآ

 < ییانشور رخ هر وناا رع هکر دق 3ل رط ه رق و .برض

 كم هل | تاریض هنس رب رب ی رل هج راپ شاط نلیربو هنن رل ما

 هلیتر وص یتمروا هلیشاط ققاچ یرب ندرلهچ راپو ايو

 یراجو مولعم یر ندعدق نامز ات

 نددیدح تیربکرب هجایمیک هکرد نوما كلوب . یدیا
 یان رونلا رخ «ییانشور رخهشاط ر وک ذمنالوا ترابع

 یلاضختسا شا

 رده ًانعموت هنن ترب هدهدنناسل نانو مدق هردشلر و

 شن هلا تروص و هدزعامز 4 و كم هلن |

 دکل اب

 هنر ییانشور "رحح ارکوض ندقدنلوا فشک رمد

 .یدنولوا داجما قاچ لصا زع
 قوا كرەديا موعت داجحا 9 هدایو روآ 9 هدایسآ

 ۰ ردشلاق رسصج۸ هب هشح و ما وقا صب ن

 کی دالس قرهلوا مئاق و

 قیرط و به نوجما كمللا لاصحتسا شن"

 كورتم ل وت»سل قرط كجا ر ید ولوا داخا

 شت ۲ هلیسهاعساو .یشاط ققاچ ًارظن هتباور 4

 كسقىلا ندهریطاسا صاخشا ین ینا وصا كتا لاصحتم



 — 66 بس

 هلوصحندنشاط ققاج ۰ شمهلا داجمایدورب یلغوآ

 < سوتهمورب نوچ! [ ۱ ] قعوط ییهرارش ناک
 شا هدافتسا ندنزوا كتابن نانولوا ریبت الورهف
 لامعتسا یخدهدرصم هرو نهدام هحنل وق كس وبنو

 رولوقسید موسرس هدقرش یایربیس ء ردشع ولوا

 نیع هنن هدسلدناو یرلقار اي شلدوروق كنان مان

 .یدربلسالل وق یرلقا رای یاابن نولزوف غیا هللا هجو

 ناکا لا ادبيات ات تیام رھ
 . ردشلا رک ذ ید یواق رارب دیک تح

 داجاوفشک هما قافتا سما رب زسههش «امدقم
 ریلی دیا دتا ندنشاط یانشور رج رلق افاح نلیدا

 ندشاط و هدیسهحراب کیا كغامغاح تعب « یدا

 ر كغاقاح اکی :ندنفشک اد یس اتنا

E ET ANE 
 ادا تاع ا ند (:تیازغ )وو

 . ( تعحارص هنسهدام قاقاح )

 ندرصع یجنشب نوا ايو یجدردنوا هداپوروا

 ذا لاصتلسا دق ميك هریضاج ر تع لر الدفا

 یش اطقاقاچ نعي ندنقاط ققاچ نالوا زعولعمرلقاقاح

 هصاخ بولوا لومعم ندکلح ) یریمد ققاج لتا

 او کلح شن ندنفیدلوا زاح یغد ییهیسبطانقم

 قارتوط هللا [ رونولوا ریبعت ید یبیطاتقم هجهداس
 . ردنراع ندنسهجراب هغنو و واق قرءهلوا

 نلیدا لاصحتسا هلا ققاح هکردمولعم [ ۱ ]
 لئاز زالوا رولوا لصاح تعب لا وژلا میرعس شا
 ,ENE یتو .ردترابع ندهرا رشرب نالوا

 مزال هدقعوط ینعی قمامربجاق « لکد یناک كمەلىأ

 داقتالا میرسو + قارتحالا لهس ران اسنا هکر دنوجم توت

 «یزوا تا « یواق جاغ ) رادوقو ضعب نالوا
 رلن و قرار رەد باخت ا ( یک یموروق قاراي

 هتشنآ < ردرلشلو هد نش رط قع وط هللا یسهطسا و

 لزوک هن لصا كنسهلک یارتوط «کرت هلبا اتعمو
 . ریل هلب دیا حاضیا

 تیرک ۰ واق زو رفا هم ( ۰ ید ولوا دار

 ظو وب هدر رھ ناه ۹ یدیا رل زهدنآ انتعا هدانز ۱

 شا ندنغیدنولوا د اا رلراق < لنک فلت

 «یدتا راشتنا هره یاصحتسا هللا دیدح قیرط و

۱ 
۱ 

 هلا هدانتسا ندهومک ٌهقالع « اریخا طقف ۱ ۱

۱ 
۱ 

 «هقتشاب ندهسانئتسا لاوحا ضعب « هدقیرط ققاج

 ۱ ۱ . ( تعج رم هنن رلهدام

 ۱ طب رک نلیدیا داجما یرب ندرصع مداب هقیتا یف

 3 شنا قترا ندنغیهلوا شملیغاط هنفرطره كايد

 ۲ هویقآ لاعشا یراتمذ كردم یسهعیدنا ققا
 3۳2 الوا ا ًاعدق نوجا كما لاما سنآ
 ندنداجا فلا زیکر ەدە رعب تالماعم ««ولعم قرط

 لذا لاماو كرت هدنفرطره كاد ۰ ارکوص

 هرلقرطوا هنب مویلا قح « رلتلم ضعب + رباز هللوا
 هاتو هک ل صان . ردشمالوا غراف ندکمهلا تعجام

 ۰ یراهمداخ كتدبعم لاتسو « هدرلللامور

 1 نالوا شغا افطنا قرهلوا یرا ظقن مدعو

 کتحا ییسهجراب نودوا ییا هدنص وصخ كرهلا احا

 ولا یک كنون :یدا رلردنا رات دیدج دارهربدتا

 ندا لوذبم ردقوا یارک زکنا ۰ هدناتسدنه

 هلا كاکتحا « هدهند ےسا سم < یرلنمهر یدو هن

 ۱ هدیسلاها لر كناقسآ . رلردبا كرادت ست 1

 ¥ قیاروا < هدنراهند دارعا «نکیآ زا و عطر

 لوو « هدایوروا قح . رلراقاب م درب روس

 ۳۶ هییاوا «تاعاض ربع هد وتسا ادای
 «نایاوح الثم ) هل دصتتمدخ هب هاطا راکزفا ماطر

 ۶۱ كعا هظفاع ندهراس آوا یعدا یانا

 لا كاكا یرلشت ۲ + نالا « ( یک قاقاب سنآ

 ۳ تا ینا لاردا لاما
 وزوا همولعم قرط نلیدا ذاضنا نوجا كمما

 اصحتساو كرادت هیشحو ما ندنفادلوا یلتوعصو

 ه هظفاحم < یک..رادتمیق لامر « لک نلیدیا



 ُ یدا لوح هر

 < هدندنعم لاتتسو هدامور « رلن داق نر و تا

 راحود هدنسهج رد رل هم داخ. نالوا ثعاب هشت ۱ یافطا

 باق رب یرایشح وهنیک لوووت .یدبا رولوا تازاجم ۱

 شت ۲ بوشالوط هلیبق هلیبق كرهدیک هرب خر

 رابتخا یتتفلک یقاب سن .ندکی هدرا ردنا ی
 هت وعضو “تف که دقفا شنا .ندیکب 8

 ندیکی هلو هدداببق رب ندنرلیلرب اشصآ هکردقب
 كمللا ارجا هند مسارع نامز یغیدلقاپ شت آ

 هشت آ هاهاج ماوقا ضمب نوما كنو ۰ ردداتم
 . رار دیا: دانسا تهولا اشاح 0 اتاق ف

 ( ستآ ) یغآ هدنرلهیناد تاموظنم ك وا کای
 .یدیا راراباط هشت ۲ قلخ نارا عدق . ردهلک كلبا

 . ردتسربشت آر اربک یهدنآ ر راس رفهدناتسدنهن الا ۱

 رافق « ست ۱ هلا یا لتقوت وبه 999 مدق

 هدرابلامور هدرلینانو «هاناف هد (رلیرص« مدق ینعی)
 بهاذم ته یاد ونعم اتسو « سوتسافا « نکلوو

RE 
 هصالخ

 . ردندنراث 1یایاق كنقسریشت 1
 ردشعلوا رزم هنر رب كلتسربش 1 هلب ۱

 تم رخ انف زا دیه. کات بید شت هدتلهاح نامز

 .ردشلوا شتسرب رهظم ۰ شاوروک نایاش هیظعت و

 ا اتهام سا ۴

 شا 1 هدنسه اس یسقرت ككتفرعمو لع نوکو ۱

 « ردشیا اؤ زستیمها ,تباغ « یداع كب « كعءدیا

 هدنامزر ینیدالوا دوج وم كن هیقارتحا طااسوو طقف

 ی ها ۱
 تسها هحردوا هشنا « هیلهاج ماوقا هکر دیم اکو ۱

 . ردرلشمر و

 نت 1

 ۳5 ۵ و 0 .ردلع |قی رف ه ییا شا

 .(تعجامهب هدامو) .ردحایف رایهوخ . ( روق )

 ۳3 كملس ه دن ۱ شا 8

 | یراج هدنرلیشحو ایلارتسوا
 RE و .تاشت 1 هلبا ی زستقد ا رظن هناداع نالوا

 ےک هک

 تاک ری و

 تر هلع هان"( هدام ۱۳۲۵ هلجما) ,

 مر وا دج هد مو ساب هلم

 ردراو

 کت ۱ ساب راس هسقاب نت آ هدا رع نان وا کلم

 رول هديا مافتنا

 . رلس کبد یش رب

 هدنسابص و ریلس هزل | هک وش

 فاش |

 یکدم یدک ر یغیدقا اما

 . ریلس هقاب یابدنق ندا و

 منم ندلوخد هنکلم عافت الا لحال یر نر ا
 کک 1 ۳

 e ها ری هد | لوخد هنکام ارز

 ا هقدالوا یذا فا هس هانکلم كرغ

 ریلس ۵ در ۱

 «ر وق .( هدام ٩۱ هل ) :ردلید Ej ا فرصت

 ارز . ردلکد 2 a | هحارا تکرش ۵ دنا ساب

 رانو ۰ رولوا لصاح ندنودوا او نوا ر

 . ریلی دیا فال هل | ) تەحاص هبهدامو ) زارحا

 لوا هک هقدالوا یذا تنبح اص شن هلع ۳۹

 قیر فردا ودق و د نام لوق رند ۲

 د
 لم 4 ہس 9

 E هدهسااوا ذا كن اص هسزالوا

 ا منام كنا ارز

 ت هدا 1 داوا

 هة شب نددنع

 شتآ هک لع ۲ هب رکسع ا شا |

 ا SES ردکعا تا اینا یه راب هل نا

 دا دعا قعقفوم هکر دهب رام هطسا ورب موم كلا هد :ءامز

 شناقرهلوا هتسانعم قع ۱ یهراب ةحاسا [۱]

 . ردلختسم رب یمیط تب یداتا تار كا
 داوم یددنحا زمان وک ا و فان کن زخ
 هلا 4 هدو هکر دكء د كم ەل | لافتا هیات

 درک یک ینیدلوا هد رلکنف لقاثاح عدق « ریلی دیا ا

 قیرط رب یویمیک ابو نوساوا هللا هرقنو برض
 كعد كمهلشت ۲ ۰ كا شت ۲ هدااحو نوساوا هلا

 كعا لصاح محلغق هل رب ندرلق رطوا الوا هکرولوا

 هدر دقن ون . ردترابعندکمهلب | لقه هب را داوم یو و

 شل 1 هم ۴ هب 3 هحلسا . رداع كى یریبعت كأ



 و لا شک او
 ییا هابمات یمن آ ست و نیا ایا هدنفنص هدایپ

 قىنىغاط مه هد عون کیا نه یا تپ قفت اب غون

 هدهسیا ماسهناوا لامعتسا هدماظن قیشات مه و

 «رونلوا هدافتسا هدماظن قشغاط هدایز كا نددت

 هدنآ رب رکشت هلتسادناموق كقوفام شنا یا

 حد ی وا ٍ مو 9 جا 0

 و E RR ۳ ره نش

 هثراتعزس. و ۱ نوا: ر نالیدا

 كلذک هلت رامات شنا قباح « لئدش + شاو ارت
 1 رولب را هع ون چ وا

 :یداع «ربغآ هقدب ندش" بای هدنفنص یجوط

 ربغآ .ردراو اهد شا ع و چ وا هلی رلمات عیرس

 PET هدەهاصاف کچ دم شنآ کیا ۳ یداعو

 ةد | هدیشت ۲ عییرس راس هنا وا تار E كنم ص

 نیت ۲ فقاعتم یه ناشنو یهلردلوط « بوطه

 کا شنا ید هدشتآ ع و ییا یه . رلیدبا

 یا جاست وب تواوا هال مهم کیا یو را

 ةیراذی هاعنح یاک « یاخا عض و٣ بس انم نوجا

 کک اد دن مطوم ۰ ردم زال یشلوا تقد هنمشد
 ی

 تا

 طایضنا وب .ردرا و لحد قوح ك بر كنط اضنا

 نالبر و

 اواو ادل هات تفت ےس اجا

 نسح ثحالسو تقد هاما هاراتاو ماوا

 زد قفو هدعاوت نالوا راد هب هب راح ه4اما امعتسا

 ا هل اقم زونها هنمشد بولوا ترابع ندکما

 فیکس دن 1 یشن تایوان یق یااود ییدلدا

 كأ تربغ هکمریدتنا تباصا یییعس «كا هظفاحم

 تروض هنمشد هللا رلقوفام كما هدافتسا ندضارا

 او یغیدلوا باغ نمشد « كعأ تقد بصأ هدهک اد

 ی ۱ نامز ییدلرو ادناموق نودا. فاما

 كشت 1رادا . ردندنناباجماشت 1 طابضنا كمسک ناه

 25 رح خا رف هدنعاطشا اتیشقا او الماک

۱ 

/ 
 : طارضزا ید هدنامز و كران ندنرلقحهلوار وب هکعا

 ۴ . ردمزال یرلغا تاعر هندعا وق تم

 ۱ لو 1 فكع ور هلتعرس نه نوجا .یمالشاب
 هشآ [نیزس ۲ هت نکم هسا كنسي وط هرصاح

Eكنعضوم شن هوا ىج وط  

 یضومقلرضاحرب كز هریک هب رح فص هدننبقب یسیریک
 هطخشتا ندرب بهرلپوط ندارو | رک وص ندقدل ا

 تک حزرطو .رینالشاب هشن ۲ لاحرد قرهللوا قوس

 ۱ تافلت راحود یمشد هدهحرد كج هديا ر یضوم

 ردا

 هشت

 2 ردم زاال

 یسهرام شت یهعععق جبت یننص یداوس .
 ات هد رلمیلعت .ردمورم ند؛طساو یضتقم هنسارجا
 رلبرح مکح یریثأت وب ندنغجهیمهلوا دوشم یسیقیتح
 دصقم قعرس كدنآ . راردا غیبت كرديا مکح
  یجموط .رولوا فات هروک هنتیمهآ كفدهو ه هبراح
 ۱ کهدننامز همطق هحشونوزوا هدر ه رام یلکروس یننص

 ا رو ماست ستآ همین هرم نکہ
 هدنافاسم ها و زا كب هتافاسم كوي
 2 ب ی

7 

 ۱ 9 یوح ا ۱ ا 2 هبعطق هحش

 قوس توق هدایز 7 9 هل رکید ریمعت ای و قمر دنلاو

 دح شقا تدش هلئروص و ردیضتقم كا لاخداو

 و ردق هن هجناب دن | هدلا هیعطق هجرت و لاصنا هب هب اغ

  یظعا مىق كت قف وم هدأ رونلوا هظفام تدش

 اما هجن ام راا قص قص هلسەرا دا كتا

 یشراق هطاق مهم هجهیبعت .رونل وا نام هناید فده

 روط كنمشد كرك < رولساب توق هدرا دةم بستانم

 ۳۹ ةا یط وقس لح كر رام ص ك رکو کرو

 رووا مکح هنیریث ات كشت

  امزقمالشاب هب هص رعل تاکرح « «ینیتماقتسا شیورو

 ءرلردنا لسو هنن ری ادن لاک | ككنن اصق هن اخحو نیول

 عضوم ذخا ۰ تکرح یرلیا ۍرانادناموق كولب



 بیا 2

 ۵4۱ سس

 مو یوو یو ولا ۱ بش و دزو یهاخحو اد هر 1 فا شی ۱
 امءا یرلادناموقو سصاوا نالوا یوزل نوجا ثكع |

 نت كشت او نشد «لسعت قده هحقدلوا نكعو

 “ر ر دشل ر هعط وم یف اط یناطب اض قاط .رلردیا دم

 كشت «یلامز قتلى الشاب هشن۲ « یهکناشن قد و

 ھا كما هنمشد و ما ین اک اک «یتعو

 روا ۶وت راظن هنل ا عتسا هلتس اع ر هف رمصآ ك هن اخځ و كنزا

 .رلردبا تقد رک اور یا را ادم 4 رلقاط کو

 كغ اشن «هنسنشل رب هعضوم كلدا رفا یخد رای ا
 هن اخیبح « هنل امعتسا نسح كحالس « هنمیظن هلتف

 هغو رش یماوا كنناطباض ماط « هتنادفرص

 .رلردآ تربغ هرا رک یراشا كودود ثكماا یومو

 فده هلا ه رام دصقم نادناموق هدنفنص ی وط

 یفده ارکوص ندقدلا هیهومع تامولعم ر هدنقح

 یایرح زرط هللا یعو كنهراجم « میسقن هرلهب رطب

 لول ردنا سا یابد فده هدزلح یوزلو نیس

 شتآ ۰( هفاسم نیبعت ) ییمیظنت كاتخادنا ینادناموق

 هدن رلعص وه هعفا دم شل وا زاضخاو يک ءرلرب د یلعخ 3 1

 دعاسمتقو هنلاصحتسا صاو سنج كنم ییماظن

 . رلیا سا یلیدست كنده هدنموز) نامز یشیکوا

 نیشددصقم ندشتآ ةرادا هدنسیجم وط هرصاحمو هعلق

 روک هنیرلتیمها یره رطب
 هفده ردکش ا لاغشا نکلاب ی راهب رطب رکبدو

 2 رلق وفام هم دم یغیدلوا نکع شنا هرادا هدعالس

 : رد للو هدنرادب

 نوسلوا هدماطن قىغا كرك ىىى 6

 ی ::۱ هطخ ییدتا لانشا كناءطق نيش كا هنمشد

 بد ری بق م ی و 9

 هداعلاق وفو ریلب رب دشا رب هنطخ شنت ۲ یرلقدنص هناخبح

 یسب رک ك طخ # هدیرل هب رع هن اخخ هدن رلن امز جایتحا

 یاعطق دانتشا یطخ شن

 كنراخاد وس و دم انا نف ریاب دیا هوش ندنفرط

 ك رکو هداس لک کر ی نف هن زانک تسوا

 . راب راک ردق هننش

 شتآ هرلردنا شت ندنرزوا كلوب یناعطق ی وط
 یک یشیداوا ساسا هدنساشنا كناماکحتسا یع-
 . روئلوا نیست هروک هطخ و یغد یلوق كنظفاحم
 هن رطب هروک ههناوه لاوحا و هبع اظن شا

 لتارشو ها روللوا نل ندنفرظ یادناموق

 هل ا هرص رلبوط بونالشاب ندحانجرب هشت هدنتخادنا
 . ردا شت هاسادناموق كنطباض مقاط پوط هو

 تویعزوک اریص یطباض مقاط هدنتخادا ورشپ

 نشت ات لاخرذ هب وط نالوا شعالرضاح قرەل ربدلوط

 تعاسرایو هيمو هدنسجموط هرصاحمو هعاق .رربدتا

 نوک یرادقم كرلیمم كج هل دا تخادنا هدنفرظ

 دی دح و ست هلا یاظن لر قحهش وا علت

 لاوحا هدا رک ندع ره ىج وط . رونلوا

 هداعا یا ماظتناو هرادا ااو قدهلوا ییاحما هرا۶

 یسهلصافشتا هدننراشا كودودایو مانلیرب و نوجا

 مفر هاصافو هسي هدشت | میرسو قواح .رولوبعوقو
 ۱ هدر وتل وفا

 .ردعضوم نلیداشتا ندنرزوآ «یعضوم شا

 . ردرضم ىنا مضوم لیدب قیص قیص كنيج وط

 هب رکسع هعطق یی دنا واقیفرت كن وط مطوم لیدت

 هدا كملا راشم دوخایوما ندنفرط یلادنام وق شاب

 هدنفل راطكتقو زکلاب .روتا وا ناتصح یففاومو یآر

 هدىاب و ییادناموق ىج وط هدلاح ییدتا یو

 شاب لاحرد بقاعتم یعضوم لید هدهسیا رادتحالص

 ندر هب رظب نانل و درفنم .ردنا زادرخ ندتیفک ی ادناموق

 ارحا هللا همدق رله رطب ددعتم هدلاح یی دتنا مضوملیدبت

 رکید هداتناوب بودیا ماودهثنآ مقرپ یی .راردیا
 هم مىسق یجنک وصوو ردا مضوم لیدبت مق

 . رايا بیقعت یو ےق کلوا ارکوص ندقدالشاب

 یخجلوط هلا فعض تک عا كنسجموط نمشد

 ندنوقجما هداس بولوا شا لاصحتسا یشت ۲ قوض

 ندنسارجا كمويه.ردا ادا هن هبط رعت تاکرحارکو ص

 ل — ۳٩



 = ۵9 س

 یا لاصحتسا

 هطاحاقرهلوا لهس كا قوف وبشافنصو هکردمزال

 کم ار تایمواق كق . مت از اک نح

 موه ندنکحهروک یطخ یجوا یا لا یفیدلوا

 قرهلوا یرغوط كلا روک ذم طخ یدورو كنن | مایق

 مےسق هدهسنا ر ةلاق هم وش ندنکلب دنک كرەدىأ مکح

 ه هم انسا تالاح تکرح تروصو :اباتتجا ندنمویگ

 ندنفرط نادناموق شاب كنیمومع موس بونل وا رصح
 . ردهدعاق یلدا سا

 یشن قوخ Fz كىەدا لوا

 یعس ههداغتسا هلبقح ندشتا هدنرلهراحم هعفادم

 هدقلک ارق یخد یتاعطق یراوس نانلو زرفم .رونلوا

 . ردهدنن روبحم تعەجاص هشتا نوجما هظفام بش

 سیلک لدا هسه مدام كاز كشت روا
 ههم قاط دايز كا نتت اورق

 رد اا هفأاسم

 تدمو طاضنا كشت

 ۲ ردراو

 ۰ رول وا هدافتسا

 6 هنفاص وا كفده « هنتص

AE 

 زیحعت ندنفرط نمشد كنهعطق ندا شن ۰۱و هنماود

 هدشتاآ درفنم . ردعیا هنسم الدا بولیدا ۲۰۰

 شکوجز د ردقه هرتم۳ ۵ ۰ هنسهفاک كل رلفده ردقه هرتم

  ۰هناب ناب شکوج زد لقاال ردق ههرتم

 هتمشسد کیا نار وط

 هیراوس ر كت دوخایو هنمشد کیا ناروط هدقایا

 هرلفده كچوک هسیا هدشت1 ممتحم . ردقلطم تباصا

  ۰هرلذدهكبکو ءردق هبهرتم

e EI E 

 هسرلیدبا شت 1 هرافده مسج ًاقعو ًاعافراو ًاضرع

 . ریلک هلوضح ریث ات رب هليو
 قوف ام نوجا شنای هرات ةحاسا . شا س

 هک ی ک اغوف هدقلیجم وط .ردادناموقرب نلیدیا ندنفرط

 ۱ ردكعد شتا هلوینایسا « هج الانا هدو

 هدیرکسع نف ېک یی دوا ناب هدي یسهلک شت 1

 :هکهلب وش «ردشلوا لخاد« هبحالطصا تابکر  قاطرب

 ۰ هنمشدر

 هاب ناب لقاال ردق ههرتم ۰ ۰

 ردقهب هرم ۷ ۰ ۰

 هد وف کی هرتم ۱ ۰

 ا ا وقام + یعتآ یجوآ
 لصتم یتحالس هل | یسهدا را یددک زادنا ح الس سه

 ندنف رط قوفام 6 رر دل وط 6 ردل شو هلصاف الب یعب

 هللا لاح و ردق هب هحالبر و یسادناموق نی |

 هدماظن قشان و قنغاط یا یحوا 3

 | جا یک یشت | یجوا ءس ق واچ .ریلس هناوا اا

 ییدتا تل الدهدكتمسا کیو قرف ندنو ریلی دیا

 ریلی دلا شو ۰ ریلب رب دل وط 4۳ بی > الس هلن | هح و

 . رلبقح ردق ه هعفد ۲ لقآ ال هدهققدو
 و وب

 ارحا نکیآ ردا تعحر كنه راطب -- یثت | تعجر

 . ردشت ۲ ییدلا

 هنس ههح«كدنحرب هکردریعا رب ا شت لثام

 ٤ یدا ريد هشت ییدلبا ارحا قرهلوا دومع

 فلتخم هنیرزوا عقوم رب -- شت ۲ یراوصاقم
 . ردشن نلیدا ارحا ندرلتماقتسا

 . رلیدا ارحا اد تا وا ہد نشی 1:ورکم

 : ةن ۱۰ یادقتسهش رخ < ژادنآ ح الس هدنوو طقف

 . نم ریدلوط ینحالس
 ۱. یهدهننزخ كاذک هدى ۹1 اب اب ر :رکم

 ج

 . ریلیدیا ماود ردق هن هجن

 ندنرلفص كروباط ايو كول رب -- یھ ۲ دو

 نلیدا ارجا هلا تبو یتعی و انتم ندنف رط یربه

  ردشتآ

 ae ردیک كورتم ناه یّتلآ توس هک عاب

 هن رزوا فص هدانز اهد ابو ۳11 هدا هدرلهب رام

Ey. 
 رکید نوجا قمر دلود یرلحالس ار 6۴ وص ندک دتا

 نالاق ءدکوا تقو وا .یدیا ریلیکح هنسهقرا كرلفص
 î تبو ی

 یدیا رونلوا لکشو بیر

  INEردا نیتقرآ فص ٤

 تکرح هرزوا بیرو هرخآ ىلا راک هفص یجنج وا

 کیدا شتآ ابواتم هلو فصره . یدروناوا
 ج اهد . رد_دغ د دف تو هنن ذآ نوجا



 هدک و ردوا و هنرزوا فض ترو هات و

 1 اب واتتمو و ا زد فص ییا نالو |

 ینیدنلوا داغ فص چ وا هدا تيان .یدبا راردبا

 قرهر دلوطیراح الس رکسع ی دنص خاچ وا اد تقو 1

 ۰ ید رر و هرلفص کهدکوا 1

 قرح ,دحاو یی دروسا تكقوف- ام -+ فتا ماب 3

 ادناموق ندنفرط ( هرتاسو رواط « كولب « قاط )

 میایره , ردشت 1 نلیدیا ارجا ندر زارو لیریو
 ا كق وفام ل ار 6 یر دلوط 3راا دا

 يدا ٩
 < دهم روما , تادنهم 9 عیانص جم شا ۱ 3 ِ

 ناناو هدهقرتحم ماسجا زەكيدرو ینمان دوقو تك هص

E Eبک  
 شتر هدتادنهم «هدمیانص

 گرا رب لر دلب ربدتسا

 راغ ايو میام باص « روموک . ریلیدیا لاصحتساو

 جازباهلبا یسهدرفیازجا كر وموک

 رام .ردراو هدنسهلج كن هدق وتم ماسجا نانل و هدنا اح

 یوا كدقوتم مج ناب ولو هدلاح چوا و هدنرآهنک ام

 هداه هدلاح وش . ریا هل دیا لاصحتسا شت 1 هدلب |

 داشا نوا" كسلا لاکا 2
 هروک هنانعم و . ردكءد ۳ نلبدیآ نام و

 ا ek قرهلوا ندنناحالطصا یجهنک ام شتآ

 . ردا ییرفت هيا كرد شنآ لدتعو

 كراخح هدناغزق ر تناخبس هد آ١ عو یجرب

 اسو هناک « نوحا تم | عید رسو دس زن ینا وصح:

 . دیلی دیا بز 8
 لیلع بو تاو سویا عون یجن کیآ

 قکو مزال هنسهلشیا كنه ام« قرهلوا یغاو

 ریلس هبا هرادا ردق كجهدیا لصاح راش هدهچرو
 رمد grr TRE هدهس دعم

 تاقی رع زاسو قوق «یروم سس هدب راه اکی املاک

 Ab , راقاحوا ش نایدا داشا هلا

 صنا 

 هنرن ورف ش

 - نه —
 قورف ابو قاجوا . رلیدا ریت شتآ هچهداس یغد
 وای ایا رال ھاو ا «اوولقلا

 عاقاینریث ات. كرەدنا شیخ ییانجا نالوا ضو روم

 و 14 اب ا

 یعاسخا نلیدبا ضرع هيرا ا كشت 1 دوخایو . یک

 * يل ی ۲ لھ رانا لمف یآربا روا لک

 هشت 1 و اب ۱

 یشن | هاذا ¢ یس | داور و

 1 ردا نیخس نکل ان ش

 زیکل اب هدي و کیک

 1 هدم اک ندا

 یشن | هواه < ا قاشاق

 . ردرتعم ترا رح

 r كشت

E 
Eهوو كح  

 . رلیدنا لامعتسا نوجا كمهلا دیزت یترارح

 عیب لص مس > و اب. ( ےہ ۱ ناخلک + .ق واڪا )

 ( یک 1 13 رم رول كاكا نوجا تم لب |

 . دلیدیافرص نوجا كا ری یعیام مجریدوخایو
O E )ا یک یغیدلوا  

 هدهب ددح لداعم «هدمیانص

 ردیمیبط سما رب ینیصوتو مق

ER E,جل نوجا لمخ سا ا  

 ت

 هدرلتر وص و

 < ینرا

 «هنییکرت هدهسردنا لس یی فاصوا ىع! ا

 هدنل امعتساو قییطت فاتن 1

 رج كمسح نالوا ضو رعم هنس ریش ات كي 1

 . زاکل لخ هنسب ویمیک تفص

 كماسجا نانولو هدنړث ات تحت هکردراو هدتروصرت

 للحم و قرفایو بیکر تو جزماپ هدو .ردبا لیدب بکر

 . رولوا مقا و هلرش رط

 هضومما دلوم ناولو هداوه نمی مدیا شا

 قاحیص « كکود ریمد بکرتو جازما 1

 ین وای اکو یک یفیدلوا هدننابلمع كم هلشب | رەد

 راخاوسالک | سکعلاب . رلیدا ریست ی فرو

 یرلتاحوا چ رک « رءهدیا للحم 0 O r e اارحب

 یه ۳ لغ وط < یلورف كاك ۱) نورف « یثتآ

 هه ۳ 3 ۳

 ي یش | ( فف هراسو

ITیفیدنولوا ضرع ۳  

 . ردیا

 ۰ هده راب مییانص هد قسطن ول ردرب كردت آ

 كاوا عفد ةوقايو قارحا هدول هلن روک دنابر اح



 بس ۵۶ بس

 شت هدهدیساس«دایعا «تادابع «كسانم .ردنوچا
 هتسهدام قالخاو  تاداع 2 ش ۱ ) رلسال وق

 . ( تعجا

 ریوننو تویب نخست «هدنخابط « هدهیتپ روما
 دا ؛.لاشسا تووبص كس هدن رلص وصخ

 .ردکجهل دیا دارا هدنرلهدام ریوتت «نیخست « قارتحا

 نان ولوب هدننو ردكضرا . ض رالا لع چ ا

 لباق ربغ 1 یدوحو كنون هد زءامز هک ۰ هی

 كشت ۲ و . ریلیدبا ریبعت یزکسم شت ۲ «ردراکنا
 هرات « لوا ندهلک هللاح هراس كضرا تشتم

 یاس کرد ملت هدنلاح لات زا" نکیآ هدنلاع

 باصت یحطس كضرا نانولو هدنلاح میام شت ۲ رب

 و قق و ا ا ج قوناق یتعی <« ندنسعا

 شلاق صع كضرا رثق نالوا لصاح هلروص

 ام هرمز

 ردات تادهاشمو تایداح ندا تانا و

 تارا رخ هو تا اع هنر کارا یزد د

 كدیازت و قرهلوا یطسو ) یدیازت ًامظتنم و ًادرطم

 ول وا ی رک تر هل ر وص و

 رلناکرب ( رد ردق هحرد ۱ هد هرتم ۳۱ یرادقم

 تلالد هنیدوحو كتب نکس رشت [ « رلغاط رانی تعب

 تساکرب ناک زب ضرا ) ۰ رددها وش لحدا ندا

 ( تعج انف هنیراهدام

 مو را یا ل رقف شنا

 نوجما كعا خبط كم < نوجا رون و نخست

 یاوق هدنابنیم « هدمیانص ۰ KER o سا

SIE Se) SE 
 هدنروص ل ەدباف كأ » ندنرظن ٌةطقن داصتقا «هدلاح وش

 فرص هدر وص یءهدیاف كا ا « كعا لاصحتسا

 هلا هح و هن یشن 1 - ردتح یاح هدیرلتهح تم ا

 . ؟ ردلراک اهد یسکنامه كدوقو ؟ لایه ؟ ماي

 ردرلن و هب داصتقا لئاسم ندا قلعت هم 5 ها

 . ( تجارم هنیرلهدام دوقو « رثوثت « نیخست )

 نم

19 DS 

 E ( ۰ رولوا مقا و هدضا صا هکر دیدادتشا

 ( تعحام هتسهدام بط

 اش 1 . هةتغ قوقح بس شا

 تداعر یلاحتما شن ۲ هداطسو نورق « هدایوروا

 . یدیا ریلیدا راستعا قرهلوا هت کیدا هرا دع

 كمرح نلیدا دانسا هنسیدنک « مهتم ایو نونظم رب

 كمدلتا تاناو قیتحت ینفیدالوا بولوا لءاف هققح

 نیخس هحرد لیزق ههراع او مات هلدع نوجا

 وب رک . یدبا رلرپریدلوط قوبچ ریمد رب شا
 رب نیعم و ردا لصاح هراي « راقاي یلونطم قوبچ
 لاحو هسرلاق قاب یرثا كنهراي هدنرورم نوک اق

 رونلوا دع یفاک لبلد رب نوما تیموکح و تیمرج
 نونظم < یسبلدء لاحر اوروا تقو وا . یدیا

 . یدیآ راردا معز زافای یتوا لا هسیا موصعم
 رغ قح فاح . شعا ردنا لدن هللا ةداع اب وک

 ۷ ةدوا 5 عقروس راهظا هرکرب زکلاب ییداع

 . ردهدیرلبلاع قح ك مالسلا هلع لبلخ مهار ا

 < قرهلوا هجنکشا شن ۱ هدهقیتع قوقح نوت

 ۳۳۳ ها وتو لاا هدقرلوا دازاح

 . ( تعحاص هتسهدام راتلا

 ۰ NG ae شن آ

 : رل هنلا 4 ةملاطم رظن هللا تروص ییا شتآ

 رصانع ندآ E یلاع « هدهعدق تمکح یر

 یشن كرلتاسنا یرکید « هلت قعلوا دع ندهبب را

 كم ها هظحالم ی ریکدلیا داجا هللا هجوم ةیاد

 . هل رابتعا

 یر یئشنمو لصا كلاع « هدهعدق تمکح . ۱

 نویعیبط کیدا شعلو هعبزا رصانع تقو یغیدنلوا

 نالوا دوجوم هد مع هاتو یامکح نلیریو یان



 7 ےک نہ تھ م سس

 حک یو نام کود ابا > گر ےک تب ےک دووم اھ کک ۷ ۲ اش ہک تھ
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klنشلتوا لصاح ندهر و دم صد ییایشاو ماسحا  

 یامکح د م اطوا هدنقح لاع رصانع طقف رلیدتبا نظ ۰

 رصانع یف نیا: 4 یہا لک رب ایران نا
 1 گی 4 =

 ندر ةعط یارب ءا وه « وص «شا | نعي یهمب را

 4 2 ت ۰ م
 لباق ربع لیتو درحو ةن رکید كن رو یرب |

 طابو كرصنع تردون اع ماجا هلا اعدا نغیدلوا

 نام یغیدلوا لکشتم ندنحازبهاو بکارت تن هعب را

 کلم ك سلقودیم 1 ندهنانو یا € رلردنآ

 لقفطانع ندا نوشت ىم هد ی قاط ر . ردو هتشا

 نشو الا ویا هکوص ۰ 7 . رل رذنا رصح هب یا

 فنصوا هن یدبا ردنا, هتم تدورو تذا و 8

 کیدا رلیا ض رف دحاو رصنع هد یس قرف رب ناک

 ل وىق یش کلا ندهءب را رصانع تیلقایه ندرلنو

 « شت ۲ هدنسهفسلف ةلج كتىلقاره . ىدا شا

 فدک وپ طا یتتخ و رصنعو "۰ الد دلوم رصنع

 . رویلوا ادس ايشا: ةفاک یهدلاع هلا

 ماوق هدایز اهد را « رولوا راخم الوا كرهدنا

 فثدت هن ید وص ات دووا وص كردا ښا

 ندولع تیلقاره هنالاحتسا و .رولوا بار كرهدیا

 ا ر رو ینمان تک ج ه لفس

 هد | یری كنود هکر دما هلاحتساهب وص كرەديا تفاطل

 نک ا نا ینطلت كراخحو « رام

 هب یولع ندیلفس تلقایه هنالاحتسا عو یجنکیاو

 اتاقا ره هک ملهدیآ هوالعهدیوش ءردبآ ریبعت تک

 هد مه هکلب ؛لکد ی رصنع زکلای شنا یهدناوق

 «یدلوا لصاح MS ع . ردبرگو تل رصنع

 یدا رد ردنقجهلوا بارخ و وع هللا شتآ هش

 ( . تعجام هنراهدام تیلقاره هعبرا رصانع )

 کناوچ راد لطائر و یک یار

 رابتعاو ضرف هدنجما ع هنن یلاع ؛یدام رلنوپ

 جاور هنیس اسم ٤ مدق رکن و هک یدیا رلرو دیا

 , رادوبل وا شمرپو

0oےس  

 تایادوص هکردتباب هللا ءارقتساو هدهاشم ۷۲
 رلن وعام . ردص وصخ هناسنا زکلاب یفاي ضنآ هدنحما

 هدلاحیربدتا دلقت یاکرحو لاعفا رثک | كرلناسنا

 .ردشمهلوروک چیه هدرلناوحو دشت قاب شلآ

 « نوعام نانلو هدوا رب ارظن هیدن وا تاور

 ككنب رب ندراراکتمدخ نوجما قمل ۲ یثیشرب ییدمهشیتپ
 وا رکنو قرهل۲ ندرب نسيلواح ینیدلوا شمریشود
 راراکتمدخ هدشاوا قف ومه ا طاقلا بوریشود یثیش

 هدلاحیرلقدت ! نودوا هغاجواتقوره هدنک وا كنوعام

 ًادیلق یراراکتمدخ كنوبم تقو یدنوس ھوم

 هکكم د .ردشمهلروک ًاعطق یدل ۱ نودوآ هه وص

 امکح ضمب هکردءان اکو . قو سح و هدناناوبح
 هل ی رطفقوسرب يصوصخ نتسهدامققای ست 1 هدرلن اسنا

 انشتسا هشحو هلسق ییار هکنوج ر ردرلشلا دانسا

 یاب شتآ هدنفرط ره كناسد هدلاح یتیدنل وا

 كشت ۲ ةيادب . ردشمهلوروک موق رب چیه نیهملب
 حاضباهرزوا قلوا قافا ضار هسیا رانا ر وک

 هدهلهاح هنم زا هدهسادتا راودا رلناسنا . ریلس هل دا

 --.شن 1) هلبق رط هرقوبرضو كاكتحا نعي تکرح

 ك.ءهلا لاصحتسا شن ( تعجارص هنسهدام ما سر

 یدنک . رردللوا شلو قرەلوا قاضا ی رالو

 « یدبازكنهزرغ ترارح هدنرلد هللا یرلتکرح

 همزیق هایسلوروس هنیرزوا مج رکید كمسچ رب

 هنیریرب كنبرلهچراپ ییانشود رخ «یعوقو كنس هداح
 هدنرادب یدنک یلوصح ترارح ةرارش هللا یعداصت

 دره دبالشع و قبفو هليا ترا رح ناک ندسمشدوجوم

 کچ یراق اط, قاری« منقدو ان و کا

 یرطف قوس نالوا دوحوم هدناسنا . ردشعوا

 هدشوضخ, ققا سا یکی غیدلوا هدنسهلج كنتالاح

 . ردراسم هدلاح ره یضیف كن هسایر تیاده

 هدراشن ۲ ندا لاعتشا اک اعدفک ۰ هدتعط

 (تعجاص هنسهدام وج مع تفت و شآ ) ۰ ردراو



E سس 

 و قیاس فا مع س شنا

 هدهح زسنا رف هشت ۲ عوو .رولوالصاح هل دنک یدنک

„a (feux-follet)ردكع و لاوحشت 1 هکریلی دیا  . 

 ندهن اعمل راثآ نلیروک هدرلر ضعب ققو هجک

 ردا ع وطس یرغوط ه یراقو ندر هک ردترابع

 . دونر وک یک

 9 ریلی دیا لق نا هحورب شنا ده گام صعب

 نالوا ط وضم راد هن همهم د و

 ر لسس « هدنلوا نواک ۲ یعهنس ۷

 «لجس ونسوم نکیا هدلاح رب نک استاغ اوه هده

 : هدنرارب قالوا قلقات كنسیااوح مرب هدهسنارق

 هدهاشم رلهلعش ماطر هدنسیضارا قاروماحو لب رو

 فروخ تباغ قر ٴ لئام ه یوام کنز هکردشملا

 هدنرزوا قفا « شا عاملا تدم كىراچ ر بولوإ

 هدهاخم یه داح و :ئشلؤا دیدن ات هدع) نشل نالوح

 .شعا|هدنجما لادنصر لسس ونسوم نامز ییدتا

 قیص هدیلاوح وا كنانداح لسق و هنس دنک رایحقاق

 ..رلشل وس یفیدلوا مقاو قیص

 هدولب نت وف «هدنلوا نواک ۲۲ یسهنس ۹

 تعاس هغنارفالا نل هک هداوه رب تكشوکو شاب

 ضعب تكتهصق و < دیک اتر زوقط هلا شد

 یشدلوا ل ودا رهلعش كحوک كحوک ۶ ن افا

 روهظ كنهناعل مالع و هک یدنلوا هدهاشم

 مال و یدا راو رلقات نتنم هدرلقاقوس یی دابا

 یسوقوق رونسوف رب یلتوق هدنسانآ یعوقو كنه وج

 دن راپ كلوص یسههتس ۱۸۱ هن . شلو وط

 لسق وا هعفد وا بقاعتم یرر هدنراوج یولو

 از داع تم و هک شع ولوا هدهاشم Vk ر

 هدیامود کس شش ۲ یداع ۰" ضشعا رزکی هکر د

 نوزوا هکس عا هدهجردوا ۍلرا رخ قحن ۰ شملوروک

 < رلشمالغاب ( وت سا ( هبطسا رب هنجوا كغيریصرب
 ران و هکكع د شعاب هظیسا ۽ رادشعازوا هشت و

 8 ۳ وقلنا زاماف یس هنس ۱۸۹ ٤ هنن ۳ ج

 یروماح لکوو وس وم هدب رق م < هدننب

 ۱ تکی دلسکو قرهلوا ادب را هایش هد رز وا راق

 ینکیدنوروک 4 7 قرهلوا باغ ندرظن و

 شل اب ندهلعش هدا وه کن ات هکرو دو رو دا نام

 . «یدیارلیدپا نظ زلروبانیوا بولار چیم ییال ۲ یرب
 ضب راسو هدر نالوا قاقاس تایداح لبیق و

 هدهاش« « رولوا عتاو هدتکلم یهو نامزره هدرلرب

 ۱ . ریلیدیا
 كنا وه ؛ هرزوا تموم < لا وح شا و

 هکردنوجما كلوب . ردي یرک یرلیا هللا یتکرح
 كبر نکیآ ردیک كناسنا ےنج یعدلراو هنیرزوا

 .یسکع . نی ثالقازوا سنا رثا كناوه ییدلیا

 کرج كناوه هدتفووا هسرولوا كجمل دیک هتمج

 نشت آ نالوا عبات هکر ح و كرهلديا عاقا هتهج ر

 لاحوب هکر یل دا نظ رولک ندنسهقرا كناسنا ییاوه

 4 شفا ارجا هنییم تاریث ["هدنرزوا هفیمض لوقع
 ندنو . ردشلوا یداب هنتودح لرلهاسفا قوحر

 مولعم لوصح تبس « یبهام كاوه شتا هقشاب

 رارعنا هبویمک ةثداح و هدایوروا رلنامز یتیدالوا

 رلانعمبرغ برغ « ولرد ولرد « ریلیدبا هطاحا هلا

 لاج (رایس ءایض ) هاعشوب .یدرونولوا ریست هللا

 «ینیدلقیص یناج ایوک «رونولوا دع قر رب یلحور

 راق هراز « هکءزک نیل هحک نامز یفیداوا رثأتم

 هدف رطر یرب  ندهوج معالعو . یدیا ریاشد

 قول وک ریلس اب رغ نادر اودا ۰ یعذلروک

 هلعش نورو .یدنا ردیآ التتسا تتشخو تشهد رب

 هکرشد هدهناسفا رب ندا قلعت هنسهلداحم كمدآ رب هلا

 ردیک هالو نیلهحیک ( ینامریق كنهناسفا ) مدار

 ین رانک كلو هد رلبا مدآ چافرب هر ندز نکیا

 هزک رب راداض ندنجما كرلتوا كسكو نهدآ رتس

 ۱ یرعوط هاوه + شق هلبا زج
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 —_ ۵۳۷ بس

 هغدان وا هفرط أ هداوه < نوا کا هش

 كب فیرح هراج شر وک روروک یو ١ لاا

 ندنس هق زا شا هو وک شمالشابهغجاق ۰ «ششروق هدایز "

 هح رد وص ردق هقىقد چاق ر فیرح . رودبآ تیقعت 3

 و هرب ندر « ارکوص ندقدشوق هلتعرس

 )۴ شمهلا فقوت
 ۰ رو ر وط هن وا مدآ ترد هند 3 ۱

 شقا نشود هنسهقرا 6

 ی

 هغمیغاح بورغاب یقرهریشاش یتغج هاب ن

 تاکرح ملا یرللا و ' ددا دند یثت 1 « رالتشاب

 هدایز اهد شن ۲ تقو وا . رايا ارجا دیده ةفلتخم

 یبرلزوک
 ؛رالشاب هغماللاص قو مو هلوصهغاص هل را قرهمو

 هلینظ رویدبا موه فیرح « ردیآ برقت

 یدنک ردق ههجنشود هر ب ران تک 4 قاط قف زا

 ندربینیدلقس . ردیا هچراپ هچراپ یرللا « یرزوا
 .یشر 4 .راو نت هل هدنادىم هکراقاب تقو یغنیدقل اق

 شاهد هحرد و یرلزلبوک +

 ۳ هللا هجو هلو یغیدلوا

 دنع “تاطا2 عف ۲

 ضعإ دعت نم نوت یک ینغدناوب

 شا ناس یف.دلوا دوحوم رانی

 شن او ندا روهظ ندرالم ضعب رت استو ندراقلقاس

 درصع ر رک نوا« شالع ناب او یه ر اتش

 ها دک ۵ رسنکمک یاد یر

 ۱۲۸۳۵۵۵۵۵ ) كسزاغ ءالادلوم یروفسوف

 4 "كم 1۳ و

 :لهدیاح اض

 مات ا اوه 3 هدر

 ا

 هشا كدا

E واش 

phosphor ۴هلا هض وج ادل وم ەداوه (  

 لو فر ر ردمولعم دلا ر وهظ شا ندنحا زیما

 هج i Roa تاعسط

 ندنشدلوا مقأ و هک تک یدک دقت جازما و

 ) تعح | ص ا 7 4

 . روپوا لصاح هلوا هت مبطلاب هدرایس شتا

 رول رز ۵ دس 3 هلا OS E هدا وه

 هیلع ءان 0 ثح هرب | جا برا هدر وص یادش زاعلوب 1

 یلروفسوف هد دق وتم چ ۳ قح هلوا لصاح نیتلآ

 هدنررزاونارونال ایک زاغ و ۰ ردیزاغ ءالادلوم ۱

 ساتو فثکم « یرلهچراپ روفسوف"كچوک كچوک
 ج رخ ۰ رل يدا لاصحتسا كرهلدا نیخد هدنحما

 قالراب لاحرد «هقدقبح هبح هح ندنجوا كنسورو

 هلا هضوادلوم هداوه هکت وج

 هچراپ جاف رب هنا وص كلذك . رلیا جازتما نام

 ِ ردا رشا هاعشرب

 كيوص لاحرد هسرولوا قحهلس ۲ مویسلاق روفسوف

 رلهلعش .رټزک « رولوا ادن راهلعش قالراپ هدنزو

 ندا لکشت هلی ات هترزوا مویسلاق روفسوف كبوص

 ندنل اعتشا رهدنا ساع هلا اوه كنءالادلوم رونسوف

 ( تعحارص هتسهدام روفس وف ) .ردن رابع

 نالوا هناخ امنکرب مظعم شلزودند زدق قدمسش

 لصاح ندهر ءالادلوم لروفسوف هدتعط هحاس

 ؟ رولوا لساح لا « روللوا

 اک لا وا !قلقح "الا بزاتجو تادهاتشم

 داوم یلروف_وف یزاغ ءالادلوم یلروفسوف هدتعیط

 للحت یتمی ندنسلوزون یرلبیکرت هلموروچ « كل هلا
 كادراناتا لو ندنو اینک . ریلک هلوصح ندنراماتنا

 تا نرو ولالا هحو ییدلیا تاناو قلق
 ا سنا ود ارا هما اوه
 كيالادلوم لروفسوف هدنلاح مییام هدنجما كزاغوب

 نالوا میام هکنوج

 . ردهجهدایز اهد روف سوف هدءالادلوم یلروفسوف

 میام هرل زاغ لیمکت نالوا داشآ لباق تاذ و ی

 یدنک یرلنو رکن جان نر وفتسوف هدنلاح

 شا هش تک"

 . زوم ا نجس و

 2 رد شهرک ةنسهصاخ .تا راغ نالآ

 هن دنک یدنک هدهدنما رولق ءالادل وم یروف

NF 
 مس

 و شا ۱

 سو

 صع! یه داح لاوح شا قع! هل وح تمالع ول

 د رويدا ریس و فا رعل a وس هدهبمالک ی

 تب وطر هدا وه و هبت رک وق 7 هدض را ام »

 هلا بطر اوه ءا زحا حک را قرەلو| ثداح
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 ضعب قرەلوا. ىش رب تعیبط هد « ردا طالتخا

 ور هکر هک لاج را لاکا هک

 « ۰ رینیروک
 هلرصع یجنزکس نوا یني ًایخا « یک راخم

 یرونسوف راح ع و رو نلیدیا فک هد رلت ا

 ءازجا «هتزاغ ءالادلوم ىلروةسوف [۱ | نالوا كعد

 قهسرولوا كحهدنا لیثء ەاەو ا يلوم هدلا وه

 یحاضیاو رشف تروص هدهیمالک بتک كرابس شت

 قفاو امام ههومیک قیامح نالوا تباث نوکو

 . رلیشالک | ییدلیا

 ان هد زکد قرهلوا نده وج رای ۱ هیتر تم

 یارو عاعش رب « هدنرلقلقانح « هدنسهم كركر د

 مر 6 یزو رباط « یرلحالم برع کو هکرون دوک

 !ا تنس یو رحم زسنارف « یرو یبیک رلجیک

 تشرتکلا ءرلردنآرییعت ( eu هنصا-ا6 ) یش آ

 و ہدبهذلاج ورم یوچا مو ید ندهناوه

 هدهاشلارثک هدنج رم « رودبا تم ندشت

 یرو یییک ۰ یرو راط) رویا ناس یغیدلوا

 . ( تعجاص هنبرلهدام

 هددابعاولاوحا ضعب .تاداعو قالخ بس شا

 كما یلامداش یارجا الع هاتروص قفا شنآ

 . ردندنسهلج مسا و تاداع نالوایراح یر ندع دق

 مسا سم یسلج ناه كهبموم دابعا هدهع دق هنمزا

 یا هزت نوجا كنون . ید كرتشم هلا هند

 : یدا ریلیدیا ارحا هدکلرب هل | هند دابعا اد

 یراکدتا ریبعت ( ناشخر ) سایمال « رلسایو مدق

 كن هتم ورب « 4 رلهلا مان نکل ووو ر وكس هدهب دیعهةمسا

 و هک ی دیا راراقای راهم قوچ كب قرلوا هنفرش

 داقتعا تم هلب | شو یامداش :یارحا هلا تروص

 تاحالطصا ریش زمکید دزاغ یدمیش مزب [۱]
 ,.یدنا ريلیدنا هسا هایسیمومع مای راح هدهمدقتم

 نوتنز نوجا ققاي هرلناسنا كنهلا اورهنم هج رللطاب

 ندالاقتاو لوادت یر ندعدق هدنقح ییدر و یتغاب

 هنب «یدبا كم دیرک ذ ٌةماداكنهناسفار «كتیاورر

 ؛رونلوا دع یدجومكرهبمالنکلوو ًارظن هتباورو

 هدرهبمال نغاینوسز «یرهبا روغوا شن 1ندامسهتمو رپ

 چوا و ءانب اکوہ .یدیا ریلیاص شمت اتمدخ هل اعشا
 زسب اسح هدنسیطرو سامال ایظعت هبیربطاسا صخش

 یارحا هضرش كرلنوا « درهلدا داشا لعاشم

 کن رج .یدنا شغلوا ثادحا ینداع قوا یامداش

 ندرلن و ًارظن هه ریطاسا تایاور وا < یک زمکیدید

 هدقوتمرب اص هداقا یک حنا نوتز هرلناسنا «یر

 نوجا كأ ادب 141 هلب | هدق وتم هدام و < یر وا

 هدیسحنجوا ؛«شمەللا داحما ینهبمال نلیدا لامعتسا

 بولاچ شت ندامس نوا قفای یز یک هدهبمال
 رلن و وا مناط ینوک ینیظروب نسایمال  شمربتک

 هدلا ا كلارتسشا مراتب هک یدیا رلیدبا ارجا
 زارحا ییافاکم نالوا ثحم ع وضوم « هلعشم رب
 هدناتسناتو دقه .یدیارلردبا هق اسمو یمس کم ها

 قرهلوا صصخم هنا سوک اب « هدیطرو رب رکید

 رلیدبا ارحا اهد یلامداش رب بقاعتم یتموزوب غا

 ؛قردایقاب رللعشم «رللیدنق قوچ كب نیل هجیک هکیدبا
 یراج هلتروص كلرو بارش لو لو هک هنک

 هدن رکلنش زرهس نانلق ارحا « هدامور دق .یدبا

 یجتتلآ هدامور . یدا ریلیدیا داشا رللعشم هحراکس

 هک امن هل ما هلسوللوت سولیورس نانلو لارق

 لاغشا لیطعت نوکرب هدیرهشیه كنالاتا ۰ هدنمسوم

 یوم هدنامز وو « رونلوا تحارتسا گره دا

 . یدیا ریلبقاب یرلش"1 پاص كوي كوي هدرلنادیم
 کا تراظن هرلنابوحو هرلیروس هدنرطاسا امور

 كنامورهنسیه. « قرهلوا هنفرش كن ههلا نالوا لک و

 باص نالبقاب « هدنوک نالوا فداصم هتسان مو

 , يدا تدأع قمالت هرک چ وا ندنرزوا كش |



 هدنرازب یب از وطاناو »لیمو
 قمالتآ ندنرزوا قرەقاب هرئاسو رصح هداوبناتساوا
 هظفاحم تداع و ( كرك هسلوا و یثشنم ك ل 3

 لاقتنا هدهراسا رصن ندب وښو « ندرایلامور اره

  كنبران دایعا نلیدبا ارجا هدامور ۰. زدشملآ
 یسهظفاحمكنتل ود امور « یروهشما بایت 6 وز

 بعالمو نلیدما بیرت رب هدهنس نوا زوه نو ۱
 هلت سانم روا یلعو یوم نلیدیا ریبعت هلاسدلص

 ظنح كنتلود امور . یدا رانا ور ۱

 رلنابرق نلیدیا 3 ضرع هرلها ی یاب

 هنا كراهقرحم دوم و قر هقای راک

 ناله ندش هه دز رنو وا و يا ۷ رلاغو

 هسایرق همدقت رب هنن « هدلوتیاق اعاد هدیثرام

 ظع هدنناي

4۹ 

 | تش E مست

 ایک

 نما مسج رب هدا رو هک یدبا رولو ۹

 . ید رونا وا قارحا هدنګا كنو نارق قر«

 هطفاع یرلتداع عدقو هدتبارصت کو اف ۳

 .یددلباذاخا یرابطروب ست ماطر یی . یا

 ندنراطرو شن" نلیدا ارجاوبیرت هدقلن ات

 .ردیرلیطرو ناژنس «ری نس ینالوار ومشم هدایزك

 نار یا
 نوکر ازاپ كلبا كزيهر كوي نو نای رو. :

 یراربق هدلاح ینیدلوا هلعشم هد رللا رالي وک هداپوروا

 هزنت رب هلو هللدصتم یتمځ وق ین رلیرب رش ندراالرا

 تا داع و قلن اتسرخ هصالخ . یدا رردیا ارجا

 ام جد خخ : و تت و 3 هه

 نود ا 3 دوخابو رو هدنسهب وا

 نیک عن هعدق تاداع هنن هدو « ىدا راریشال و

 خفا نوش و نکی ًاعدق مقا ولا یف . ردشیلآ

 .ددشمهلا بوصتو لوبق هقشاب ندک دا عنم یهعدق

 هدنوجمایرک ذ مادا كن هعقاورب راک ذن نایاش | ۱

 . ردراو یلاثما كنغب لقال ۳

 وه ۳

 رشمیامدق ۰ ر وص و ی بس شا |
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 هدی ربط اس صخش ی راکدر, و یتمات نکلوو یش 1 زیک

 بس ۵۵ =

 هدزعامز.( قاب هنسهدامنکلوو ) یدارلشعا هل 3
 هاش رط نر ایو هب روت ییهعب را رصانع رلشاقن

 کا صخشم ینا نکلوو تقوا یراکدسآ رب وصت

 نلیرتک هدوجو هدلو و
 لوصح کانال 1.دوصم يروا کنهروصمتایکرت
 موبلا هکردیسهحول هعبرا رصانع نالوا ییراهم تسد

 ۰ رلردیا زارا قره وا

 نشب چوا هدهحولوت روصم . ردهدنسهروم نهروت

 هدنروص رتس وز کوا شنا یر :ردآ روصت

 هک یضزا شا یسحنکیا e ردشعلوا صخشت

 شن یسجنح وا . ردشعوا زارا هدنن ر وص نکلوو

Eدننھ ا هدننروص هرهز نعپ سون ەو  

 صخشت هدننروص لاتسو كدت ۲ هدناروصم ضعي

 یشن یرلماسر یطسو نورق ۰ ردعقاو هدینادنل وا

OS Aeیدا رلردا رب وصت  . 

 تک هل ۰ سا | 1 و

 5 هارآ ندا E را شا

 هکر د هدوغوف . ایفا رغج - یسهطا فا

 «هکردهطا رب هدیسالطا طرح رحم .ردكء د شت | هدو

 نوا 7 دعا هرتمولدک ۷ ۰ ۶

 وغ اساس دا هدنتحم
 ایرقت ندنرابیق اق فا
 یسهرت اد زل اش ضرع یف

 نورب لیشیو « ردا تباصا هنفرط برغ كنسهر زج
 « ردعبات هنتا ود زیکترو .ردیر ندنسهعمتحم ا

 XY یس هبحط_س ادد ق هرتمواک ۰ یرود

TN FERESTEجز  
 یس (هرتم ۲,۹۷۰) هقرب میفر تیاغوردكسکو كب

 ۰ ردیس هطش كسکوت كأ كنهعمتم راز هکردراو

 نوجآكنوب . رازید وقي هندا « ردیاکرب ةقر وو

 یضا را مالغاص یمیلقا ۰. ردش د یسهطا 0# هنمات

 .رولوا ام رفمکح قاقاروق هدایز قوحطقف . ردتدنم

 هدنخ راب ۱۸ ۲۷ناسب ٩ یعافدنآ كوص كنناکر وقي

 اوروا « یادفب رصم « نولو" , ردشاوا مقاو



 سس 6۷ ۰ ترس

 ندهطاو ریلی رب دّشش ٠ ریلید ا عرذ ه زس «یرلهوسم

 دوس ود تافل وس « یثاط Rs روک یک

 راقیچ رداشن حلم « (ادوس تیترک )
 ۰ ردلوذسم هدقلاب ِ یاب وح

 رغعص

 شش 3 2 ۰ رب ) ا E قلا شت آ

 یلغای نال 1 لصتم . یمالشاب هفعای یش رب نالبربو

 . یدلا شن ۲ هبصق هل ات كولان

 كمما ..ثلک هتدحو بضغ «قمزق داش

 . ( تعحاص هرلهدامو )

 شا ؛ همل وق تاییکرت SEED نخ هرب ندر

 قردهروطزآ كي ايو ناه بولک هربرب دا

 لامعتسا نوجا ۳ لاحعتسا هدندوع «ننود

 ا )ےس ا اک 3 : ریلی

 هنفید ولو هدنت روبم كء ود ناه PEEKS تقو 3

 َذ ee هانک

 هن رز وا روس 5 زکمدآ

 .--قج 1 شا

 شش 1 ءادتا هسرزوآ ن نمشد

 هده راح 2 ( زا ر) دے م

 :قمالشابهن رح .كعا

 هنب رزوا زهانح عاص نکوآ رب راغ 1 جام اتش نمشد

 .(تعجارم هتسهدام یضراشت ۱) ,یدجا شالا

(Terra de fuégo (ناتسرذ 1 ینعی را هک  

 ردكء د

 هتسهبم وم تنه كب هعمتص را زح مسا و نودیا 9

 هده وسایسا 2 افا رغح حجم

 . ردما نلیرب

  2 م ت
 e AE هلا ۵۲۹۲۷ 2۰ یضرا ا

 هل ا i ۲۹ ۳ و هد وح ض یع

DQی ردر وصح دک دھڑ یر لوط  

 قیرفو لصف نددندج ر یضرا و یزاغو ناللحام

 را . رولنا هطاحا یک را تاهح سواتقوا ر
 قشر ۳ ی

 . رولا دی دحم

 ۵ ئر هسک

۱ 
 ع اه اتم لا كنضرا ستآ

 9۳ 5: ردم كن زاغو  ناللجام ) هدیقرش

 غ لامش « یو" ن راق

 2  هدنززوا یسییزغ جرم كنبزاغو ناللجام )
 عب یراق سر

 و )یسآر وغهبو ناس « هدي رغ بونج « یورب
 ۱ ۲۰ ردیلور نزوه هدبونج ( هدنرزوا یزاغو

 ودشورب رالیب « كرهدیا رود نو لحاس «یظعا

 یزاغو صول .ردهرتءولنک ۸۵۰ ءردق هنزاغو مول

 ۳ هه ینسهطا بورتب نلیرا ندنضرا شا هللا

 7 ذمهد هسآ رثردیا دع ندن رل هطا ۳ E نونفاررغح

 النسهنس ۱۸۱۸ ۰ ردلکد ندهلجو هج افا رغح هطا

 موک هکر دلا لیکشت هوم ر هدهطا ون رزاکنا

 كجو یضرا )لو . ردآ اتا یتمدخ یسود

 هرلکجهربزج كوچوك كوچوك ار اطا
 رل زاغو رنک سم

 ؟ردیضزا شا لنصا کوس لا رنو . رلیرآ

mii۳ :ارراق رک و مرذغدنج اهن "نئرغ  

 زودروغ «یرهد نودول « تورووتسا «نوسواد

 ۰ رک یرلهطا نوتساللوو « نداوان « تسوه

 رلتاذماتیورجیفو غنیک ندنرلنادویق زناکنا رلمسا

 ۶ .ردشلروتقو یزاکدتنا فدک یبلاوح و

 دلتشهدو انف كد یملقا كنضرا شست آ

 زالوا كيك ۱ چیه هنتروف « وغاریق « لوط

 رد لاقهلا سیسرب دمحنم « نامودر فکر وه

 ا كب یناعامش كشزوك هدمحنمو فشک یاومو

 الپچ هدفرطره " ۰ ینیمز
 شد كيلد یک رکنوس دوخای « ترابع ندایق
 رص ؛ردروتسم هلا لن وصون «هللاه رخص ضاقنا

 انرافرط یلورب نروه هلس نیزای هکردهدایز ردقوا

 زغا زواج ییهجرد ید رفصلاقوف هرارم نازيم

 < رللاتق ددعتم ندنررب

 ۰ ریاس هدنآ دوش قرهلوا

 قو زاب هکرتیا ردق ههحرد ۳

 و رار ترا رح هدنرلف رط يزاغو» ناللجام .یش رب



 تا ۽ مدبلا, ایت رب, قا هد امت ؛

 تر

 كم كثبق هدنرلفرط لامش « ینادقف ران اب رج قاچ
 ۱ بل وا

 .ردقاحیص كرار هلقلوا هصیق هدرطق و < زای

 ؟دو[۱] تام نەدا رودس نتا م

 .رد نده وج لاوحا ندیآ باجا

 ‹ قوئلوص ز1 اهد شيق هداسونح رام کو

 كتآ وه هدرلا رو هکن وح «رولوا قاحیص زا اهد

 یر نهطح راش ؛شسش_ندنیوا لباق هلا ی

 . مەديا نیخسل

 یرلنامروا .ردلکد رگ یان كنمراش ۱

 . ردکص ندراحشا عون ی ۱

 كلوب هکر ون ولون جاغا عون رب رکید هلبا نکر 1

 < كکوت E « نوزوا 8# ق

 هدكجاغا عون کیا و ۲ ردسلما یار ممقتسم ۱ ۱

 هدرب رب كراجاغا و طقف « زاکود یرلقاراب نیش

 «هنتلم راجشا یهدنرانامروا فرط مزب ماهی

 ردقوا هلس نوجا قاي قح « یراباشخا « نمە ۱ 0

 هحناکهنایآ وح . ردلو نوصو . ردلکد لشیدب

 ( یلآ « یر ) تامعان هن

 ك ۰ تارشح عو کیا هل ره ردیک قو یر ۱

 یابآ وح “هلم هحل شاب كتكلمو یر هد رادقم 1 ۱

 ییفط هدنرزوا یرلحاغآ نکدوک ردا لیک

 شت | راتنامعو ر یلکن ر یراص لزوک نت رە

 نوما ینیدلوا کحهس كقلخ یارقف نایاشاب هدضزآ

 «ررال وط هلتقد لاک ینو ه,,ددندنبب اسب

 یشع, كجاغا رب رود وب

 7 هدایز كا ر

us, 2 €:هنس رلرمق یضرا اإ : ردیسادغ  

 . رارغوا یسانط زکد ۰ il نده رحم ت 1

 یسل اها ب اتفق ضرا تمیبط#

 یراشا هد روص هل تا رارح )1

 قرهلوا ی

 ر نود ك هجهبقالخا ةوق ۰ هدب

 ۱ ۱ ا + تكيامنا

 ةفرک تبقاع هدا

 ب 0 هیارا هل وع ر

 . .رونلوا نمخو.ربدقت یلاها .ردق كيب "نکس

 کم چوا «هدنتبچ یسالطا طیحم رحم کس یا كنو
 8 ردهدس رع لک یم چ وا < هداحاوس یلونح

 . ردهدهحرد

 هديا یندب هدنتحش هیعیبط تار ات

ESهتل افس هعرحف تلا یر  

 ناللحام ندآ تش هلاع رود هعفد كالا ۰ ۍضرا

 كيوب

 هد یس هعمتج را زح ناللحام هنس را هطا شن هکر دنوجما

 لصا نالوا دم كا ندنر ا زج یضرا

 غابط رانی نع ناکرب
 عضو هلتبسانم و یان یضرا SR هاروا کرورا و

 یخ
 یضرا سش |

 زدشعلوا ا هد N OCT ندشرط

7 

IRE 

 نادورقهد۷ ۸ دیس نداللحام

 مان ردنالوسو قناب ریس, هدهرکوص زا ریو ۰ قوقد

 ۲ ردشعل وا ترایز ندنفرط رلحابس

 تود .دک زد ( هرشد /) ییا هجمرلیدنک كرلبل رب

 ا 8 هی باغ یاران

 نیا رچ هدهجردلوص یرلزو « ( هرتم

 رد هن انچ

 یرلدوجو <

 ردرلمدآ

 رقاب ینر كنم رلب رد

 هجیلشاب

 زسلیق زسیو ینعی دما ۰ فیعض ك

 . رلرالو ی رالاقتص کک را

a 
 . ردقلحقل اب .یرلتعنص

 0 رل ردیا دانا لا ی رلب رد

 . رریقار نوزوا ی را اص

 كنب رلقلاب كب وك یراکدتنادیص

 یرلزوهوا یرلنو

 ندنرزوا ك:

 هدلاح 9

 زد ¢ ندىغاشا قرا هنن رزوا

 یا مرمت لاو وح هاب وح هک زا

 . رارد كنم هلو نیزت هن رلهرا نکیآ

 هزار ریک هتیرلقا۲ « هنبرللا كرەزود كزل ندنرلق وق

 یرلنکسمءرلرایو هضاب هقلح هقلح یفارطا كن رلز وک

 هل رل هج راب لاد شع وق هن رز وا كراش زاق شملقاح هرب

 : ردتدارع ندرل هب اکیا دا شلوت روا هلبا توا وقارباب

 هما



 بس ۵۱۷۲

 مه ۰ هرج مه . وبق مه رب زکلا
 زرط هد رلادنص یرلقدنالل وق , رروک یتمدخ احا

 < یرلقوبق ج اغآ . ردیئادتباو طیب ك. یلاسمعا

 دن هلبا رارزو « رلرینیس یرلقدراقبج ندرلناوبح
 لادن سا هل روش < 321ا الط لا ایز
 مازنلازارب هدنلامعا كترلحالس زکلاب . راردا اشنا

 «یرلقا رزم «یرلد رج « یرلبای .رارلبا انتعاو تق

 یرلنو و ردشعلوا لامعا یا ,

 یرلحالسءرلدا لامعتساو هرادا هلاتقاذح و تراهم

 یرلسد .ردلومعم ندنرلکنک انلاب دوخاب « ندشاط اب

 ر رونا و هدرلنامروا ایوک

 . راراقروق كب ندرلنو

 - ردنوک رارنویسیم هنیدزن گران وب رلیاپوروا
 ی ران اسل وقرهاشی هدنجمادلرلن و رلرت وسبیم ءردرلشم

 هلس هجرت هال و ی رباب ضعب كاحا د رهنه رکوا

 زیلکنا نالوا ششلار : زدم

 < ییلسب ناویح رلیلرب هایی درا كنسهناخ رثویسیم
 . راشم رکوا ییعرز مفلش « راجماپ « جواه « زتاتاپ
 ۱۸۸۲ هدشنرق یزفدوک ( ةناروا ) هداروا هت

 ندیک ھن افشک بطق ناف رظ راو ارد هال

 E شل اب هد عقوم رب صوصخ ةه

 یاودا یرحم دص

 ندتعاشا هرلذح ماط

 . زردی رابع

 هدنسهطا تسوه

E 2 ۱ 1را ًامومع 3 سا  

 ءاسقا ران اغزق كنم راهنک ام هود لس
 شل اب ندرلق وبح رم د نالقاب شي1 هدن رزوا هدنم

 ) تعح | ص هب هدامو ( ردە رقسا ر

 لاصحتسا شا هدزعامز بس ز ورفا نر

 .ردمولعم رلترک یویمیک نلیدیالامعتسان وجما كأ

 لاصحتسا شت ۲ « لوا ندننادجاو. داحما ارو
 هت رزوآ رايا رک ای یتمم نوجا كمەلىا

 لامعا هصوصخ تاودا قاطرب ناسا ىل « ینتپم

 | يان زو فا اه موعلا ىلع هرلن ود هک يدبا ریلی دیا

 ردلمعتسم هن هد زعامز تاودا و ۰ [۱] ریلیر و

 ۷ ظن كالا ةدعاق كعت۲ ۰ رازورفا ستآ
 : ردولرد چاق

 ۲ نالوا دنتسم هتساساترضو كاتا (۱)

  رتزورفا

 ۱ »و رزوف فا نشت نالا یونمک .(۲)

 ۳ وآ تیم اما لیوح هشت كاقىرت + ۳

 و . نازو رفا شن
 اوق هللا هجو زمکیدتا لنصف هدنسهدام ن

 و رکدلنا لاصحتسا :r هللا كکحا كنەىشحو

 ؟کب هللدما دع زورفا شن ررب یرلهچراپ نودوا

 اقا عو فلتخ نالوا دنتسم هتساساهرشو ترض

 ۱ "او ح الصا رلقاقاح ارخّوم .ردزو رفاشت ۲ كاذک

 هساتسا وا هنن گكرهل دا لیپ یرال امعتساو

 رب هدققاج هکرد مولعم . یدنل وا داجما رلتا 7

 هللا یثاظ قماح ندا لاصحتسا

  كحهدا اقلا ییهرارش و هدرب

 یتسهرارش

 تا
 او ( قارتوط هک ) هنسن جهل یدشت وط راک و
 | كجهدنالاصحتسا یبهزارش هدهروک ذم تالآ

 رم زکلاج ء ردرب هدیه ( هرقو برض )

 د هلوش زورفا شن هدناهر [۱]

 : رولیدا

 قح هقاب ۱۳ نجا «

 رھ یسهلک مدا هکردفرظ رقاب فوح ربو + رشید
 ۱ .ردراویرلکیلد قجهراط یک یک زوسو رولوا

 اف .رار وقه وص هدعب بور د زق یک کرک هدشن ۲

 ا ققا شما نجق «رکح هتسیدتک زص

 ۴ ندنرازوک هحقدزق ءرار وق هني زانک كغاجوا

 ۱۲ ۲ ار را لواو :رالشاب هغامعج
 ! شا هلتتسانم و هتشيا « . ران بوشتوط

 ۱ زو رفا شت ه هفلتخم تاودانلیدا داجمانوجما

 €1 4 بیو کلمات لوقر ذاا



 رازورفا ستآ هیلع "ءانب ۰ دوبدیا لدبت قاژو
 ر .ارظن هل وصح تروص كاد شل 8
 كقاروط نلیدا لاعشا الوا هبا سنا و ۲
 . ریلس هل دبا لامعا هدرللکش فاتخم هروک ۱

 قاروط هدنسیضم كرلزوزفا شنا عو و ۱

 یو الوا هرارش هکردترابع ندکلسا رب ید, ۱

 نوا هک یک یزورفا ست منینرو . ردیا لاد
 : ردشهلوا فک كت دالیم رصع ی

 قاطرب دنتسم هنساسا هرقو برض عب ندلیبقو ها

 «لعدذمایو قار وط هد رلن و هکردراو هدرلزو رفآ ۱

 هنغات یتوا نغآ یک ۍنیدلوا هدراکتف یلقفاج
 هکر دراوکتنرب ۳ كنف هن كزورفا نشا «رول و

 ناقج ندهرشو برض هلسمشود كسورخ ی دک

 نانلوا داجما ًاربخا . ددیا لاعشا یعآرتوط ها

 هدشار هنر یشاطقفاج هسیاهدرازوزفا شنا 8

 ندنسمشود كسورخبولوا مثاق رلقفاچ لومع«ندقیق

 قره دالصبا هليل وام مو يسا و تیمورق هرارش ناقب

 . ردا لامشا ( قار وط ) لس شلدودر

 رب ندرلزو فا ست آ نالوا دنتسم هتساسا هر

 ۰ كل رکترب فاح وک ےل وما ندکپا : ردو هدیر

 روناوار ودب هلتعرس لاکو هاستر خرچ یلشید ۴

 كشاطرب لومعم ندموق یلەناد هغ |هکدنود كالرکت

 و هکردبا ساع هن رابط ناي ( یشاط هرابغژ

 لاعشا لبتف یهدنل اصتا هرارش ندا روهظ هدتزو

 وطوق با هدنتماتمل قعا "بخت و 8
 هفغقاب شا هدرلرب موس هصاخ اب تونلو هد

 4 نت اب ناذل وا ردع زوار ماوعلا نیب ۰ ردصو

 بولوا زورفا شتا ع ول رب یغد را ( زوسور

 هدشع وا لامعتسا یر ندرصع یجنجوا نوا هدایورو

 هص الا هدنعب ر كوص )صع یجم کک نواو رش

 هيلع ءان : ی ممعت تب افډ .یالوط ندنغلز 1

 ناناوا عارتخا هرخ الب « رازورفا شا ع و

| 

- ۵۱۷ 

 ثبغر زا هدایز اهد ۰ رلزورفا شنا یویمیک
 . ردشلوا كورتم نوتبسب ناه هلیسح یسلوا

 ر ردا لیوم یسش یایض و ۰ ترارح زوسو رپ

 . ( تعجاص ههدامو ( رولا

 اوه قبضت ییاوه زورفا نشت كهتیومود
 هلاوط_ےا ر فوج یلابق یان . رددنتسم هنساسا
 اکو یراقوو یغاشا هلا قیبص هدننورد هلا

 ر یلقوبچ شلر دشل رب یقیص تباغ هنا ها وطسا و

 اف ی یک
 شف

 . ردنرابع ند وتسب
 ۰ مس

 هب ی راق و هلتعرس نعرا رکشقرهلیصاب هب یعاشا هلتعرس

 تق كب وتس هرس راد رب دتا 24 دا رهلرکح یرغوط

 یسهچراپ واق رب نلیدبا طبر هلکنچ یهدنسی اتح

 .روشیوطلاحرد ندنرارح ناک هلوصح هلیببس قیبضت
 لامعتسا نامزرب جیههدایوروا رازورفا شتا عوو
 )7 اتم هدو هب رو < هلو هدهسا شمهلدا ممعا و

 كن هرون نم تا ۲ هدن دز رل لن امتسابهسیهداسامرب و یا وقا

 هک رک هتد ومهد ییکیدروک تاذلاب یفیدنل وا ناسا

 ) تعح أ ص هن رل هدام تر 4 ققاح ) ۰ ردهدکع |

 ام )۵م نیا هل نوا هده درحد رب هپ ۰ سا
 ۰ ردیمسأ كا نک ر2ر 6

 هدننب د یرآ م دق هدرطاسا 24 ا

 .نكلوو هدرابا امور « نما ها نم یھ هدرلرس وج هم

 زدیاشخا هدهعدق هنمزا . سا ۰ »

 ا نت عام IEE ۳ قوا ي

 شه وال امعتسا نوجا قيرح عاقا هنتاودا هعفادمو

 .یدا قارحا تل1 عور ولم هلا هک .نیازجا

 فلتخ هل رابتعا یرلتماسج ۰ یرلقوا شا.

 هدنرزوآ یردتسم حطس ىر کا ۰ ردهدعوت

 و . ردنرابع ندورور نالوا یراکیلد هروج بچ

 هلساپنلا كنه ویمک یازحا یکهدنجما قوا ندرلکیلد

 ,ردیا قیرح عاقا هدر ینیدراو قرهریقشبف شتآ

 ق تک جا ىس هضبق هایسآ ر یرلنا وا فاک« اهد
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 هحشص هنلکنح هصسق دوخاب 7 رد زه هل |

 هسرلت ورد كراقواو .ردنواح ییهسیکرت

 ّ طول ر تراتع نددرکوکو تر ۰ تفر ا هنجر

 لر
 شلدا طبر

 الما و عضو یخد یور 1 اش و هلعتشم هدام ر

 ندک دل لامس هدرعا لوا یرلقوا نا . روتلوا

 هلیسهطسا وقیثجام نانلقهمست تا و اناقایو یاب ارکوص
 تخادنا هللا توق ز 4 پا نوجا كمهعوس - طقف و

 یخدهدننامز رلبلامورو نانو یراقوا نان ا 2لا

 هدنګ رات ۲۷۵۰ داللالق رللامور تح بولوا مواعم

 یرلقواود هلس هدننابراحم | رخ نوجا كغ وك روایرالف

 شن اوا رلقوا و ردات لامعتسا س رک لاک

 نوا داللا دعب رلدنایوت . یدا ریلپ دیا یر هدیور

 بوط. هدهسرلشعا ماود هلامعتسا ردق هرصع یجندن

 . رداکد تثمو مولعم یراقدن ۲ هلا

 یهدننو رد و۰ .( ما. 73 دعم- كعا شنا

 قمل 8 3 كرەررو OT هب هدام یراب

 ج

 بوتایئوماب هچرایرب هلی ا ست آ . سا زاب ۳
 كمر وکسو شن ۲ قزل ۲ هنم ات کک

 ۴ زاب هقح نکا هوش یاّرخا ها ر وص

 EE اب ال وم ترضح ۾ لو ا

 (مداخ دم [ خش : .دوخای ] شیورد ) ییرهش

 رار هل رل رضح ن دلا ءا ج اب ال وم رد

 ردق هنرل:افو دارلزوب

 تمدخ هانالوم ترضح هدعب بونلو هدنراتمدخ

 . یدا

 / ردندران دا تره ندخلب

 ۰ یدا روللو هدنناي ء اد كہلا .FUER ردشملا

 نوجا تب و .ردشمەمەلى| اا نارب ندرلتمدخ

 كارەدىا ان هننادو شم یان الوم جزو تاماقم هاج

 نانل وا دع حسی كا هدندنع رلب ول و« هلتهح یمنیدزاب

 یس هه رش 4 7 3 ا نداب ال وم 23 ۳ )را

 بونا وا و هک عج ہم اا E اوا | ست هن را وج

 و ۱تا دا تف رط 1۳۰ ت الوم مو دم

 ل مداخ دم شیورد هداریص ییدلدبا بیئرت یولوم
 راشیورد س هک لج نیشن خبطم ىع ( یجازاق )

 3 نایریشیب والب] نالصابهمقل .

 (ناخزاف

 .تامریشپ همقل هلهجو باذاو لوصا قوج رب هلا
 ییدربشب هسقل هلفاوا ثمدخ صاخ ه یجناغزاق
 0 شا ) هنو دنک رلکمهّما تالارم نت داسا

 . ردشلریو یقل ( نایانیوا هللا شت ۲

 (قمریدنایوا هلهح و ییاذآو لوصا یغاجوا وا هکدوخ اب

 ىق و هلغل وا صاخ هب ىجا زاق [ قاب ]

 ۰ « ٩

 ردشوا لعل یس ر

 فک ایا صبصخ هبهمقل هدقاجوا كوس

 ده

 رد

 رر بیرق هنشاب زو هدنراتخیشم نامز دلو ترضح

 ناک زوبتل ۲ هکردشمهلا تافو هدلاح ینیدلوا یناف
 كن اس وق یرب ندهتوا یرق . رولوا فداصم هنلالخ

 يتم هدنرزوا ( یوم ناقشاع ) ندیک هنغاب مارس
 1 ا مولا ج وک هرزوا قلوا دبنک رب

 دنفرطیرلترضح یدنفایلجدح اولادبع نالوا نیشن

 تان هن رت یتیم ۲ . ردشلدیا هماقا راد توناوا ریمه

 اوج هاء وقوا هدنتشاط رازم ۰ یاتم « یسانن زرط

a۳ ندخ راتو باقلا ضعب نالوا  
 وام نالوا قوج كب هدراوج وا ا رظن هنخ 8

 5 هکن وج ی کی هنرق كن زب :ندهیق وجلس

 ۱ رند هشراوح ايو ههرت نورد اب نامز وا اتال وم

 زایشت1) هبهیرت وا رلپا هینوق نوتب طقف . یدروناوا
 | م رار د ( یی ةر یو

 فراعملا طع

 اا TIEN --( نف 3 یر شن
 ۱ مس ءو طرف هر دشمتلق هبمس) كام نده راب

 سا هد هفیفخ هب رات هحلسا هص اخ ابار ز .ردربنع ر ۷1

 اىلع هب هن اخرج ینعب هب هس رح زا تامهم نالوا

 ة دوخان هباخکتدف هرهش راف ندا لامعا «تانشف

 یارحاهدرااغ ود هدلاخ یمنیدنل وا هیمسا یس هش ر اف



 ۱ كس ل وساق هطو E ل نوجا نا

 تامهم ا ۱

 ه دهزف ندا ثح ندنا اعا لوصاو لار كدا و

 . ددتسانماب هتبلا ت كء د کال, تگ ته هلن هلا ریبعل

 ندا لیکن سا] ییمهم مق كب هس رح

 یتمسق رز كوي كنه راب . میانص ,هنشاب یلشاب یربیه ۱
 هلا تفصو كمرو مان رب هنف ییآ و ندا لیکی

 ةنسلا 2 اکو . ردمزال كعا قیر ندن وکی

 هننرب یسهک نالوا ن شلدا لوبق هل تموم م هدهبینحا ۱

 یریبعت ( یزد نف ید / .ب تدتا بتی

 قمالوا هاتشاو فالتخ | *یداب هدهعل اطم یانا هفام مم

 قرەلوا هدکل رز هدهعوضوم هعدق تاریبعت ن 1

 نالوا داق لباق قوح ایو زآ , رب سا رک ذآ

 2 شمللق راضحتسا هدرلاکش ج ندمزلام|

 ثحم ندنا امعتساو ل اما ق ط ۱

 بز قره یا همس ا

 مومعا الع هنف ندا

 تكنهروم داوم

 فراش i هر 0 هنل امعتسا لح و هتسه راب تار :

 را نف هنسگرب . رولیرلا همسق کا 0 ۱

 نف هدهنسحنکیا ( لکت و هر راع ) در

 (کلیجندنكانش )یا رهش دوخای یئاوه “یزابشتآ 1

 ٍ . رول وا بعت

 --( یلیجکنتفهراحم د «یزابشت ۱ ی
 تاهم نالوإ كابا ا نعل هدودزا

 ندا ثحم ندنسهظفا ساو لامعا قرط كەي راي

 ها وفا 2: روس لوس اق 3 هیط 3 ردتعنص و نف

 نف , هفاک هبیرج تام لی

 تامهم . رددودعم ند«هزلام دی اع هب یل رح ءیزاشنا

 یربآ یرا صوصخ هرانابلع فاتخم « مروا

 تا رث ۳ هدنعوقو اضق رب هصامابو هدرهعانهلاراد

 .رکیدکی نوا قلوا زآ هبنرم نکم یسهاراک رس
 شلدا اشنا قرهلوا a ردق یوزاو یرآ ند

 دادعاو لاععا هدننورد را ها ۱

 س ۵۷۵ بس

 تک مقدم تدم هدشیا و لاحهمهم ییامعا صا

 هصاخابو هرلهتسوا « هفوقو بارا

 هتتناو هنتیلمکم هوحواالک نم

 یینماوتلکم طارش و اب هرات تالامعا ندنفیدلوا

 ةع تاود  دوخاب هدلماعم

 شنا تراهمو

 تار تفت هش ر اف

 یعوصخ نالوا ا

 كتلود هیرغوط ند رغوط - ی  ینیدلوا هدهسنامع

 قلوا هدنسهراداو تراظن تح كلهم رکسع تهحو

 .: تلندیا جا هرزوا
 تاموکح راسو هرتلکنا « هسنارف « ات الا

 لامعا هدنرلهقشر اف تلود هدمه یصوصخ مه هدهبیحا

 هدهناخکنشف ناک هدوادناشا هداسنالا . رونولوا

ESولع هللا هرکس یازحا فاتخم «  

 یک یفیدنولوا لاا اچ . . و رللیتف ولم

 یلوشروق كنفت هدنرلهش راف ككنفت غیسنادو وادنایشآ

 وادنایشا «یرلهیط همداصم نوحاتایمم رارب هلا

 ار ه راح

 < رتتیر قەدماھو هدنرهش راف توراب جم < هسسپات

 برح هدنرلهشریاف توراب رفوهتود یهدلیاوتور

 بوط وادن اشا ؛ یسهفلتخح یازحا هبط هلا یدوراب

 ۶عرونسارتسا 6 غیسلاد  سنودو یسهقراف

 لامعا ورشپ رار ا هار اس تابم هد رل هن اش وط

 ندج رب ص وصخم ه راکت داش کم کی ؛ هدقذل وا

 امف ند اخ سوت .نیاووق خدا ويم

 ۳ ردهدکلدیا دراددو بلح ندهرتکنا

 فات و هلمع قوزو یشاب رل هن اشک 2 مومعلا لع

 هلسهط_ساو لاکو هتسوا نانلق لسعل ه رل هن ام الع

 یراظزو تب رب دم ق۶ یرلهر ادا ۳ زا ریلی رب دتاشبا

 ته> هضم یرلص وصخ ماست و ځا رار هل |

 هب اطر ا فوقو بح اص هدص وصح 23 هب هب زکسع

 هلىم اب یجهناخح و 3 الات هن اخ رح هدانا ا . رددن اع

 را هن اخکن شف تولوا دوح وم ف br ی

 ینیدل وا داع هرلن ود یس همنف خنام رخو یھ ر دتلشبا

 ها وقر هباس ارضا ید هدهسنامع هلع تلود ی 1 كنم اسقا شعب كنه را تامهم هقشب ندنود . رو



 ی

 رکن هدو اه “یر هناخسدنهم هدیهاشداب ترضح

 هدکعتدنهاسهن رقلشابزوت ندنرلفنص ز اتم ناتلق

 ما دختس | هدهنف تامدخ وللشمو ناطباض نالوا

 یارآ هحاس هدیزابشت1 نف اذه عم . رلردهدقفلوا

 هرزواقلوا یسهحش هلاوتم تابقرت نالوا لوصح

 هراسو یرلهرخ زب وتت «"یرلتک ار تراشا یراوا

 تانک نالوا شلدا لامهتسا هلتسقفوم لاک یک

 دصاقم یکنوکوب یسک مسق رب كنهبیرح ةمزلامو
 ّة ردراشلدا كرت الماك ناه ندن رکدغ|قفاو هن هس رح

 كلنشو نیا رهش دوخاب یئاوه *یزابشت1 ۲

 لامعتسا نوجما نیا رهش یارجا -- یلجکنشف

 ندنرلهظفاشو لامعا قرط كنهيرات_باعلا ناتولوا

 هل امعأ ه را باعلا . ردتعنصو نف ر ندا ثحم

 هدرح «یزابشت 1 نف قبط رلهناختایلع ض وصخ

 هدنتح هطاتحا طئارش غ هلحو یتیدنولوا رکذ

 باشخاففخو دعب ردق یعوزل «قرفتم رد دیدم

 هقاراب قاط رب كوچوک نانلق اشنا هرزوا قتلوا

 قور وای د یرلهناخکنشف كلنش .ردنرابعندرلاس و

 < زلی ردتلشیا هلتسهطساو راهو E TO ات

 : رددن اعهب هب رکسع تهح هنن نواطت ورا او

 ی ای هدایم مک هر ابتعا تیموم هرات تاعلا

 اڑا ون | فلت نالوا فورعم هل مان یجقایو

 ندهدقتتم داوم رلک هلوصح ندنطالتخا كب هک

 ین رکیدکی ای یکے م یازجا وبشا .رداکد یثرب هقشب
 یسهناد چاق رب دوخای « ررب ررب قرهلوا بقاعتم

 2 اکو . راراتاب اعمتحم ندر

 قفاو هدصقم هلرابتعا رادقمو ونک آر

 نه ولطم تار اتو فا تاغنا هدنرونض كيهدا

 یهرو رم یازجا

 كما تعجارم یخد هن هبنهم بالمع نوجا لاصحتسا

 3 نانولوا لاممتسا هدرا باعلا

 لاعتشا لباق نع هنسهعوج تله تانط ول هن ویمنک

 ی رف ره ناتنلق لیکشتو بیکرت هرزوا قلوا

r2. 

 r روئولوا ریبعت (ازجا) هدیزابشت ۲

 یسازحا ییاتهم لاو قانچ «
 ا

 ءزوننودوا « دروکو ک « روموک « ازجا ه

 رک هليا داوم دوقونمم یعاب وللثم ۱ .

 یجقای وللثم ۰ .

 دكرلا زجا .ردکم نددا ومنالوا داقوو هض و ادل وم

 ۱ هفلتخم عاون | هروک هنت رال اعتشا هح وو لامعتسا لحم

 ۲ نولمو ابض ازآ نولعو قالراب تات

۳ 

/ 
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 ۳ یسازحا باتهم

 ۰ قوم رخ

 3 موسساتو تبرولق

 ردراو

RTA Eهاتف هرارشو یمازخا ولآ هرلا زد  

 . رولولوا رعت یسازحا محلغیق هدهرلن ال وا

 یریواصتو حاولا « ییهینا - یرلازجا و1

 ۳2 ومخ ریو یتدراسو قرص ورتات لام
 ناولاو ناناب تر ل۴ هدرلنو . رولسال وق

 9تا :ینازحا رتوتن نازب دنشناماق یرلز وک لتس هفلتخم

 | زجا لیدتق قدما لافتشا رثا كناوه هدناربط

 . ریلیرپ ۲ همانقا ضعب یک

 بر رظن هدنل اعتشا یاننا - یسازحا محلغیق

 ماد 39 اقا مرازش ها طا هدنروتص رم
 غد ةوق رب ندنسهقرا كناووق هدنامز ینیع یک
 :کیدتسارتعن زاغ هدهجرد كجهدارث ات یارجا 1

 سا یخد هدنماقم هعفد ةه وق نو ام ۲ نف

 : قوجا ىسازجا مفد نانای قرەلوا طب بسن .رونلوا
 ۱۳ وتولوا لامعتسا هدلاحزوت تولوا ساساتوراب هراق

 ۱ قرەلوا میرسایو یطب هدهحرد بولطم كنسا زجا مفد

 ۴۲ ات دوخاب نایاب تاذلا اب هننورد نوجا یاعتشا

 ۱ زون ولوا هوالع هراس داوم نارازق هلا ترارح

 ۱دعمندنسهیلصا تاک ما هترب یزوت یسازجا مند

 ۳ و روم رک ناو
 طب هصاخاب رانو تولسهلدنا ذاا ساسا یخد

 او . روئولوا لامعتسا تشكر“ رلا زحا ل اعتشالا

1 
 ر

 ق فطل کاخ نکا ( یرلهدارب كلو |



 یراهدا رب او ۰ رثأ ۰ جر یک ییدربتک. هلوصح

 لمعاح و مه <> رد اکا fre یر و ناسور

 للي راز قالراب .ردد و دوم ندداوب نهدیآ

 شل ندکلا نوا كن ٩
 . رو واوز ا هدیزوت

 EE واف یرا

 نشا ذا لامعا هدهبص وتص2م  ترووص زلازجا

 دغاک نالوا شایع هتنو .د رلبلاق, لکمل اینا وطساو

 ها طے ماو لیمو قاقوط باچا هنا زلن اووق

 ,زون ولوا الما ؛دشرصو اظ دارهاک و د هب وسلا لع

 نالس هداوهونلبدنا ریست ( 0۱6۱۱۸۷۸ ) کیا اب 2

 شر )اش ندا د هعبص قر؛شال وط ۳

 شالوا ن کیم (هدنحما رلناووت هدن رطق

 لاو ) یاهن كرلناووق

 رژ .كاح نت (یام تجهواوا ۱

 ص بواو یون که ه هحنلاق هب زی

 تا الما

 هرتمش |

 ا زدق

 ر ولم ود هد ر وص ول 8 ا

 هد رطق مار ابو
 کک

 هج 2َ ةف ۶

 . روتولوا الط یزو رزواو رعنالغا

 الغاب ۳

bı 

 هاك سەز و كااگەف ا یوا نالوا نش

 رب دنا رس هام هقرط لیکر تیل یراهساق وف هةیط ۱

 یر رک كأ هوت اق ي داش ۰ روت واوا لا 3

 هن رکید ندنرب كشت ۲ هسیا بولطم یعای باعتم ۴ ۱
 لاقتنا و تن ال ۱ لیک نوجما كنو الردم زال وا

 لو نیک د 4 4جن وأ ینم هنس 48 رط | زحا یسهقط +

 هدیجوا رکیدو هکیلد وبشا یجوارب كابتفهرت پوتیلد
 هد کمان لر نالوا شلو زوي كناو وق یجنکیآ 3

 لب ات ندحراخو روناوا لاخدا هب هب رک 8 :
 قرهلبتراص هل زاوکه لغات رن وچ ا قمال77 شن
 نف هايل و , ریلیدا هلتفاحم ۱

 ىع لع. ناوزوب كرلناو
 یزوت ,توراب :نوجا لا. سن هلقلبال وق ی

 محاغق

 قار مد زابتی 1

 وق . رونولوا ريبعت لابصنا

 زاغو ۱

 . رول وا وا تیطرت هلا جام الوب فال یاو یادش و ۱

 شلدیا بطر هلا 2۳ « لیف لاع. اب

— ۵۱/۷ — 

 EE و
 هنل اعتتشاو لاصتا  ,كرلتاووق نالوا

 ۷ ۰و۷ - ۰و۵ تولوا ص عع

 . و واوا للاما ندرلناو هک دغاک

 رالعشم نانولوا لامعتسا هدنصوصخ یمدددت وط

 شلدا كأ هایسا زحا لاععا

 نان ل اک

 یقرفتمو دءعإ

 ىلە راب تاعلا

 ندرلناو وق دغاک هغ |

 : رد تکرامع

 غابشا هلداوام صاصر تبیوز ۲ « یرصع لاف

 هلا نایسنورتسا دوخاب هاد رک ۰ درو و ؟ کو شلدا

 تولوا ترا.ع ندندبآ رک شع واوا هطاحا و رس

 هدن ر تانا راشا ولله تافو رح وماقرا هدرا ١ قدیم

 همکح یرالوا یرلناناب یط اهد یک یادول ما اا

 یهلبش هب را ها وفا مدقا ندنل امعتسا ممعت ها له و

 نفل راضعا .یدرلتنالا وق ید دا وصخ ك اا

 لاکما رثک الا ع هر وا قلوا هدددءع فا راو وق

 طور هرلد وح رح او هنتس وا را هم اة 4 هس دزه

 رلکلف خ رج لاو وق ترد او وا رو ول وا تاب و

 هدناکش )٩( دوخاب وا ور تدرتها پ١

 تونل و لکشت« ندرالل شل رب وق هدلاکشا لث ءاکو و

 كرلزاغ ندا _ً قرهلوا شاب هرارش  هفا طا

 خ رج م ابا دن

 نوللافلتخم یرلناو وق هب را تاعلا مومعلا لعو راکلف

 كلكف و SR هل زا زحا

 ۳ رکھ ا طار وع 4 هلل رد ات

 نشا رشن هرامشو اض

 طاشنو قوذ *یدا هدنترسن یس هنآ روز مداد تعیط

 .رونلوا لامعا قر هنلق زيو ننی زت لاکا قحەلوا

 لئاع اکو و رل هروکس و تبا « یرلباتهم قانح

 هروک هل اسا لو هدصقم : ید هرات باملا
 لدبتو نولت بقاعتم ی رکیدکی ردق یفیدلوا نکہ

 (هلالش)نایالغاچ . رلرولوا بیئرت هدنروص كج هدا

 ندهبران باعلا ع ون اون به ید.

 ع وطاوم :هنجما باق نب .اساسا هل چو

 نوللا فلل هفارطا تیام بولوا لكم ندرلناووق

 ۰ رز وس قرهحاص رالب ددق

۰ . 
 , جا و هرا وف

 ردد و دعم

 ر کک



 س ۷ س

 نالوا تخارنا هاسهطساو نواهر « هددنسب

 ۶ یللف نادا الما هللا هص وصخ یازحا یلوردو

 )هی 7 دودم بولوا ترابع ندرلناوه ٌماط

 ردق هل ینا رطاو لامعا ندجاغا دوخاب اوقم قدهلوا

 . رالطاب لتدش هحرد وا هداوه هسرتنالغاب قص

 اغا ابا هلیسا زجا مملق « ین یعارآ
 هدنل امتشایاننا بولواترابع ندرلناووق دغاکلوجوک

 هور ههتوا هدنرزوا طوطخ یواقنالس « یک نالم

 . رول وا یقطنم قرهالطاب ت اهن «قرهشال وط

 ج ا یا هعوزم ,؛ یتبشف * اییینک

 هت رزوایرکیدکی هکردترابع ندناووق دغاک شلیک

 هدنل اعتشا یاننا رتالغاب هحیقص قرهنالناق هلن اعفد

 زن هک مرا همش وک ناف ی مینا

 .را رجیصهور ههتوا قرهالطاب یکهاتک شلوهوک

 هدیتهاقتسا یسینالوط دوم اساسا + ینشف یا وه

 لمر یطورخم هدنروص قجهلاق قلتوب رب هدنسهب روا

 شلدا الما هلیسازجا یئاوهو شلرک هنرزوا

 ندقلشو ینالوط وبشا . ردترابع ندرلناووق دغاک
 داوس ردق یفیدلوا نکع نوجرازاغ لاعتشا دصقم

 . ردکغا لاصحتسا یعطس راشتنا رب

 هلتعرس لاک كنشف هلب رث ات كرلزاغ ناک هلوصح بقاعتم

 ییرلاوه هیلعءانن . ردیا دوعص یرغوط هباوه
 نمود نوجا كجا داعصا هدنرزوآ كرح رب مظتنم

 لس - ه كلوط هناووق هرزوا قلوا معاق هنماقم

 یراقو كناووق . رونلوا طبر كنکد رب هدنلوط

 ولع هاتسازحا دنسپ ايو لیدنق هتان ناک هفرط

 زی هلا هالک ر یروبس یو و

 هدنسهطقن جوا کرم بيتر وبشا

 لایه

 . روئاوا طبر

 نولم قره الريف هاوه لاعتشاالب هدنعات را هب اغ ی

 ط وقس یرغوط هب یاش EELS رب دنق راداضو

 . ارت

 طو ص هنس هح راب ج 5 هدرایلا وه ی ههسمش

  تولوا دووم ورو کت ر ولم هل ازا رونو

  قرهالرف هیراشبط لاعتشالاب هدندوعص هیاغ كکنشف

 قاع هداوهوج قرلییآ هل ات كرلزاغ زا رویم
 .ردنآ طوقس شاواب شاواب یک ناغفا اخ هستم ؤو

 1 هدن رانا رو دوم یانا كن راکنشف یلاوه

 ۳ ردراو شدیعاونا نالات گودود ارا کرازاغ
  یاسا یسازجا هرات باعلا یقحهابقای هدنجما هطوا

 ندنابکسم كح ها رتشن رلزاغ رضع هستن هدلاعتشا

 كن یلیسکششفكانش ینمی یزابشت 1 نف .رونل وا بکرت

 . هدنتمیاب ( گلجکنشف یلاوه ) یئاوه "یزاشت ۲
 ام ؟یزابشن۲ هقتب ندنمسق وشا نالوا فورعم

 ید یمسق رب رکید هلا ( یلجکندف وص )
 بالا هلبرایتعا تیمومع هيام ةیرات باملا . ردراو
 یرآ یرآ رلکنشف  هدهسیا هب اشم هب ها وه هرات

 . رلیدا طبر هنرزوا رلهتش نزو هدنرزوا وص

 ریبعت .عا... یجمدلروخو حیفلاط كرلنوب هکردقوش

 مزال قملو هدنجما وص هدیرلیدنک كعاونا نانل وا

  یرلرژوا نوا قمالوزو بوالسیا ندنکیداک
 ۲ .رولوا هطاحاو رتس هللا هدام رب كيما دوف وص
 . كایجکنشف نمی هبیزابشت ۲ نف «دامع لع تاود

 نیا رهش یارجاو هبرح تامهم دناع هنتهنصو نف

 1 جاغآ قرق ) .الماک هرات  باعلالبع4 هدنصوصخ

  ندغوطو نالوا فورع« هایمان ( یه اخکنشف

 ۱ تح ك ود تبربشم هرساع ةا ولط هبیرغوط
  راضحاو لامعا هدنواه هشراف نانللو هدنسهرادا

 ۱ . روت ولوا
 هدنرلخ رات ۱۲۸ یسهناخکنشف جاغ قرق

  یسهرد هناخ دغاک هد رق یساهتنم كنداعسرد جیلخ

 ر شمللق شیت هدنرزوا رلترص یهدنلحاس

 ۰ ردەق راف  نافاخ زمهاشداب روم نواه ةة راف

 ن قا ناخ درلادع ناطلس قیاس

 2 دلوا شلوا فر ریظ« «دءلاووف "ةقیقح هدنرل رود



 دالب اک یک ییدتا راضحاو لامعا هب اف و دم
 لات و کرم ن وا 1 ي و جا هديا

 | صعزهو 1 اک رار اا

 2 دلو 44

 م

 هش راف و

 چو ي ا ا

  8 FEاخ دن تناشاب تدوخ اک 4

 هب راز » نات ولوا مط هدنس هعطد نوه یر

  » 7ردراو یرضتح را رب همان .

 زن 1 ر د

5 ۳ ۱ ۹ 9 
 8 ر ) ںک :am سس ) اه
 هر اف r ت زا رح ت 9

 را
 یدوحو نگر ك : بلاک« تر ون ف لک وب و قع را

 7 EET كانا وه a مگ صاب شا

 . قلتص ناح : الش ا

 را كا اب الهدراس
 کم

 هنسهدام الهدراس ) < سوهرط دن یی ری

 دص قر الق ea ی REL قااو ےک ) ترا سو

 زد نتعد اس شک ET رک ل نوجا ییدلدبا

a۳ ۲ ی  aچار  

 یگ و شا » ا نوح 5 : تین" 3 بد و 7

 ۰ دار ۳ و یا 9 نس

Et ۱1 3 او ان ۲ 2  RT 

 هل لا اک 1 نوجا هدام ر یجىقاي نشتآ 9

 هکرولوا كنکو ردقوا هدرلام ضعب . زامهلیتقوط
 . نمد روس لا « راق یا ییرتشم

 شت ۲ هام نالوا زامدلیثانو كسکو هليو 1

 هب هنساهم کلن ابا ز.یخد هد هې ع . ,ردش اد ی

 لاغ هدول هکرلر د رءس قرەلوا هنسانعم شا 1

 ناب اب قفص ترک و و لاغ اد ۰

 هک یلدا نظ هقول + یلکد ی صاننزو ماه 2

 لا

 ردە 28 ندنسانم«

3 Sy 
 صق رم كنهسرح تامزاول یضتق. هواه یودرا و |

 بس 6۱۷4 بس

 هنسأاهم یدنک كن دصقم نانا یسام شا

 قرهلوا شا دك

 هلدابم ر ك ۲ هکر دک ا یطاص 9

 هدهنسانعم 2 رب E هدہسراف اتاذ نب دس هلوا ی ایف

 و
 تباور هدف راعلا طرحم

 حج ردك | هدافا ساق 7

 هدنفح یدر وم كس ریست

 لق هارو هدویهاکع ناتولوا

 رس
 هت اط شا ۱

 : زر وس دا

 زم وسم هدنقح یثشثم كس ز وس هنساه نش ۴

 ۰ یدنولوا جرد هارو تیاور رب نالوا

 هدر را : ردکر لبلت ایعیلثم برض !هندیاج شن آ

 :ردیور هرزوا قلوا یرلت رضح یون اقناماسن اطلس

 ؛نیغاب زادومناب هدهچردر كداروک لثم مدلوناسا

 . شمالباق رلوص ینل هتروا
 . شمرلروس ولو هدیهقح هللا

 . رلشعا هظفام یرلیدنک هدنرزوا یک كرهریک

 نوجا هراسو قعوروق یرلسال نانالصیا هناخبحاص

 ا ناو اکا طال یک | ارادت عحخآ
 .راشمر و «ردا نو كس نیم 1 وش» ۰ هتسپ رب

 زچ رو » :نامز یرلقجهروسب تعع حابص
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 یہ هدهلاراشم ناقاخ

 هب هناخ 5/ هداررا

 نیس وا

 یح اص ها نا وب کا نب »¢ ؟ ردقە

 ۰ هدقدلر وس حاضیتسا یدس . شد 7¢! جا

 3 یدرا صضلروس ر دش تممق نوتلآ كس هشت «

 یحاصوا رکم .شمایش د 6 فو قایوق هدن هتل ۳

 هدهماعنا رةدابز 2 یجیبط .شعا- یا ,یوونسوا

 كئيشر یرلترضح ییوناق ناماس طقف .شلروس لثا

 هل رطخ ی هعق و فا تار ی _اکدروک ی ااغ نيسان

 ۲ نشم راد « ! هنسام شا «

۲۹ 
 ندنتفاطا و توا ط كراهم م سا ۳

 ره 9 منش

 قود دو زا تن راه *هل ار ترطو شع ماس هدا دو

 . راب شا نچ نح
 هبعشهلصفلا لح رالاتاذ , سا مچ سا

 بلمفم ,كنسنهق رف, تاربشج انس, اح جم



 کک 6۸۰ ا

 عو اق ندنهورک همدالا وخ ص كو مانجا

 هدنایا وح مع .یس

 نالا ین ۱

 هجاشاب تولوا ینا كف

 مای است ز ۱ ال مسوول ال ورپ دن الس سر ال

 ردرل هرش>

 تأناوبح دن (اتیسا ) کج و شا

 كن سهق و تارذح كنب هعش_ هلصفلا لح رالاتاد

 لماح ) سوروفورب كنسالماف هدیر الا - انا دمغم

 . ردنمسا كيهرشحر ندنسنح € را

 قسو یکتا

 یراص یک فول هدرزوا یردص . ردزم هللا

 هنفالخ ها رللویسولو رب ال بوئاو یسهکل کیا هدکتر

 و وق « رلن و

 رالق قارتمراص «رمسا و نبلاق

 یسهمجلرل و . ردا ربثت نەکا وا
 یردص یر هاتاغ یرازوک « رودم ایو ع وطقم
 هن_م هعطق اق سا رداکشلا یطنخ LEL ۰ بد

 هدنشنلا وح لس 1و الد زەرب هل شاب تولوا ص وص

 "a یس هف رس كةر شح و 3 روت وت هر زوآ تا

 طب ی وح ند رول و ندا ید هد د ۳

 ییسانعم یحو شا ًه رل ردیا عاقا

 لش هب اب ور وا کا

 شا قرەلوا

 نالوا نمص 9

 نایت
 اش سما"

 نداقسعآ هرات رل ور و

EESو رک یخد هن ان و روا  

 .ردراو یراندا ترا هللا هرشح و انداع ندنرللرپ

 دمغە# قره وق شن هنحوا للت ر ندرمد < ا

 یرلت ۱ هلهحوو .رلردا بلج ع وط ها یحانما

 رلسفق شلو روا هلالت ربهدول ودعم ندهتش قرهالاق

 یشماق رکش هنلخاد « رلسفق . رارردنو هدنلخاد
 تدملیخ هحلوب .رارلسب یرلن ۱ قرە وق یرلهچراب

 لذ هلس ("سزاب « هردنول ) هایو وا تح ۽ رار راشي

 ٤هم یک نور لراشو ناوال هدهنارف كرولا

 یس هصاخ کت دا رنو ندنف رط نونف بارا ها اطم

 ۰ ردیآ لوح ی هدافتنا

 ندنسهب رون هوق كجو وب هر و 9

 ك غامق وص هدرلر صع

 رل اآ رکلد هاوحوک هطحارکوصندند اان و یتجما

 رب داجما ولو راریقارب یتجاق رب كنهرذج ویو

 یرلن و یراهبجم ز اق ما هاه 2 هدنماقد راف

 قره وق هشورد رلهسیک كحوک ندلو ها تاغ

 كئي .دوخاب .رلردیا قیلعت هتطاش فن كن رل هال ا

 هنسهرا كراکچچ یراکدتالامعا ندنرل و كنب راشوق

 نیز یرلحاص قره وق یرلهسیک یواح یلهرشح

 هتنالرب یرلهعبا و یرلشاب هلا هجو و . رلردا

 نک اسم هی موم . رالراپ یک یرلشاط
 هایسایض . راربروک یرلشیا هحیک قرهریدنلوب یخد
 ندنفیدال وآ ی ن قر ویس , روت وقوا « ریلی ابی زاب

 . ردیحوم یهدافتسا هدهلتیح و گویم دوو

 وج (اقول تو ساربنال) ی کو لا

 تارشح كن سهعش هلصفلا

 هنن ورد

 هدننورد

 لحرالاتاذ تانا وح

 ندنهورک همدالا وح قنص مانا دمغ# كسهق رف

 كعو ر توسنم هنسنج سیرنال كنسابل هاف هدرز

 درزا رلهجکف هدن رلککرا . ردیمسا

 راککر ا طقف . رووروک یرلدکل كحوک یروفسوف
 قحا یلوط . مدا رشت اض لتوق ردق یرلیشبد

 : ۲6 یل ددد

 ه هحن>ا «نوعا وا هده ربا تلاحک ولوتولوا هدنا ءط

 هرتماسم ۱۲, ۵ 2 ردەرتمىلمە ۱۱

 هیفاممم .دربدک | یقیسهرظنم هف رد ندنرلقدل را تالام

 یساضوزرابتم اهدیسآر «یمنتم اهد كتسهبحای ردص

 .رونا وا زییعو قرف ندنرلهفرس هل رلتهج یلوا هدایز

 قیص تك. « هدر ار یحو EU عو و

 رتکتهدرلرب یال وص «هدرلاحم الکل وک ۰ هدرلن ام ر وا

  قاشمو ۰ هدنرلهجبک فیطا كفيص مس وم . ردا

 رل وا سرا قلاح یرلبشید نالوا زسدانق و

 ۳۵ ها یک زا . رل

 ۳ را لا اش یرهعوآ هداوه هدیرارروا
 هال ةدام رب کیدتا زا رفا كن لهقلح كوص كنطب

 تولواهدکنر یراصو رودم یرلهطروع .ردبا وصح

 أ رکا اض هدنر هوا



  هدنلاح لهاک كرك .ردبا راحفا هدنفرظ تدم |

 كر هریا 5 یرل هما و کاکا هفرس

 ریال نایالراپ هجیک ۰ ریال هبهرشحوب .ردیا یدقت ۱
 . ریلی ر و یا 1 ۱

 الود دالس س رال یو و
 هم دالا وذ ص كف م ح انجل ا دمغم كار مدح .تایآ ويح بم

 بوسنمهنسلح سرثال كنسابلماف هد رپ؛ال ندنهورک |

 امد ندننکل وا هءوب وب

 رسنال كوجوک
 اجرو دید دچاپ ردص هدن کرا | . ریلی ر و یل

 ةو ا راهکلو هدرل شيد ؛ردراو هکل ییا 1

 هضاس یصیصف کیا ناریدک | یرلیدحن حانج بوناو ر

 اتو کت هدرلشید «هدراکک را . رد دام لایم

 كنبرلهفرس.. ردش۶ا انحنا یک قاروا بولوا زر ۲
e 

  ۳ 1 rار راد قرا ندر ر « رد را و یغانآ

 . رد لقاص ی ؟ نا وموک هنا -ادندب هدتحأرتسا لام

 . زدبمحسا تاو ع ور 3

Eریس ال یداع : ر ونا وا فد اصن قوچ و  » 

 کیا .هعیطلا قورضغ ؛ هدنسهقل- ٌلوص دوو 8

 رب یک یوه انداعو شهلوا دیدح هللا ص رق ر

 ییاو
 . ردعاسو دادتما لباقو ( دعتسهو لباق هغء الب وط ۱

 هایسهریفص عاونا رله رلهفرس

 -- انتی زولال بجا ) یو ین
 تارشح كنسهعش هلصتلا لحرالاتا تانا ورح :

:۷ 

 بقا )شاما لب اقص رق « ریلی دی ا هدهادم 3

 ۲ ردیا ی

 هنه ورک هو رکن" لات حاادمف» تزس هقررف ۱

 (کجو شتآ) الویجول ندنسایلءاف هدیرنال بونم _
 اک ھا 0

 سنج رب یر ندنرلقدلوا یلقرف ندرلریمال یراکیو _

 مدقم ارو ؛رلل ومج ول هقةل اف .ردراشعا لکت

 هدرل ش_دوكکرا

 هدن راککر ا .رددوج وء رلحانج*یاشغ « هل اراي دم عانج 1

 , رد راو هب هل کیا هدب رل شب دو - وا لاو
2 

 نایند لویچول . ردیمسا عونارب ن و

۱ 1 

 زالدا اس ا اس هجا ردص 3

 س ھ۸( تست

 «نسام .ردقوح هدندلاوح تون كایورواهرشح و
 ن

 هج راکس هدا وه ادب دچک لوک تاس

 را راحاص را قرهش وح وا هل _لکندس <

 هل راتب نا دف
 رللوپچ ول .

 ار راد رخ ندنا یدف

 فر اعلا طع

 رام یورو کانن 0

 یی سەن زح وص هدب رل اغ زق یورو ی

 هنسهدام ییاغزق راج ) رورو ص وصخ هنخسن

 نانلاحهده رام نوجا قمالشاب ها || .( تعجاص

 3 ئ و ادنام وق

 یح داف ه را وهراق یاب ۰ سا

 ۳ 2۳ راستا تن زک راب نکا

 لدا روهظ هدناتنا ۹ هکهنتنم تلع نانل وا

 . رلیدا وس( هاست ) هدط نال .رداکش

 ۲۳ت ه هداءو )

 هد رخ ET ندا ل و

 ۰ یزوک شتا . یسهچد ت

 یجات-_ندهراشت۱ ا نىغناي و مدد أ : هرذح

 هک ناروواق ناقان نایالراب یک شتآ ال

 یدلوا هرایشت۲ رب اکیا, یچیرچ كکیدروک ولص وا
IT 1 

 قواچ) - یک ر اقای شن - یشیایه یفیدن وام اا
 هنمذب راجهابصخ طقف .,.: یحاصتمسکشومنع نر

 رامورات یوق یازجا راک زور ق هس زامالشاب رالشاب

 ( دیزاب مرب دل ) تدالح داشت وا نشا ف

 لاک يدتبک یٍلوا یک ةا ق
 ؛شتآ : هس نایاط هشت ۷

 ۰ ۰ ری 4 2

 .یه دمو ید یعاط هر | . نیا تالتسرشد |

 هداز كا مهر کا کسا و اا رش عیار

 یهامو تع نط تب ۶ دق یدا یا هدن ! ربا

 تنَسا ۸ | سش 3 ترا رج 1 ینردلوا رس ر

 ینیدلوا ر اح هده وج هثداح شد هةءاص ۽ یطاتراو



- ۵۸۲۷ — 

 تدشهنزروا یرلهلخم كارلناسنا كابا قسها كتمدخ

 موزلهدب هب تایح كشت و شهلا ریت ات یارجاهلا

 نا رکشو تن «سح رب ,یشراق هدیف» رصنءو یسهدعافو

 دهن شلوا: تا هنظاشا

 اشاح مث اشاح هشن ۲ قرهلوایلامعا رثا تایل ختم عوق

 نلیرّوک هدنرلهدا هے اها ی و اا تهولا

 نوحایابرا هفیعض لوقعهتشیا

 مظع و ته رح هش | E مدق ك ردد هذ د روما

 تایاور لح "اف هرصنعوت ما ما 1 یک یکتا

 « یعنم لخت ۱ Eh 9 ر چد ریطاساو

 1 رک یک رل هاسفا بر هدنقح یس هفلتحم هام

 زونه راد هش رلکدتا اما دوعمو هلأ a طقف

 . ردقو هح تامولعم

 یخ قیغآ یدا را دنا

 ض را « هقعاص ی دشت هایم ۰ ید

 ۳۳ هلا .دنه

 شتسرب E هل مای

 یسا كدوبعم

 ند ها ظم كدوبءمو اا

 A یدا رونلوا دع

 ن هر عرب قالوا یا هات

 را نشه اویل راو ک و . ردلکد

 ندرلهل | فنص : رکا همان دا مره ا قعی رد

 ناحوا « هق رخ هدنرزوآ

 ۳ تعحام هتل هام

 7 هني

 ا ردآ هدتاتکو

 نالوا هدنسهلطاب نیدوبعم امورو ناو .یدادودع»

 رب را  عدق بولوا -یبا شنا" كاذک نکلو و

 ندرلی زا عدق . یدبا هدتفصر یرآ ندن سیغآ

 هرللاو وا «هرلباامور یرلساتو « هرامارا دیاقعو

 "هیادیو ًاعدق كشت اظن هلامحا .یدیا شعا لاقتنا

 داون كرصنعو <«

i E EPالوا و هل وا  

 هدرلقاحوا «هدرلوا انان < ها هک ها

 هدهحرد رب كکو اهد 9 وص « شنا نالبقاب

 نوا شتر و مظعت رهظم

 .یدالشا هعععوا تدارعو ےظعت هنت نایرقو هقرحم

 ر كرلادەو

  ردسستقم ندنیشنا . نابرقو هبقرحم ییمها

 یماا هقرحم ینغآ

 لصا كال ختم د وعم ا ی راک دد

 هاتهح و

 یوامس هدندنع رلنو .یدنارا ذاخا

 ا باع ست قره 1 يرلنارق »كران اسا

 هن.دلوا را نیل ما هرلناسنا ن

 نارق هکرد نوجا كلوب

 21 .هدرلهم وطنم + هم لا یاب قفام هد مار

 یهدننی نوک ا سآ

 "هکیدیا ینغآ نالوا هام ساو و دال رلن انا هلا رليأا

 داغر ردا

 ید رونلوا داقتعا

 ووم قوح یاب

 هللا ال ت س رت ہم دوش Ya ڭلتسرپ نیش ۲ یاس هتدسانم

 ا یر مر رقم سما تاكا
 ندا انفاو نخ 7 ؛ ندا رییطتو كاب

 شنسر هشنا نلیدا نط سا لع ندمنوک

 جار كنبهذم كملا تدامع هک اوک كمدلبا

 یتیشه قح

 ۳۳ 2 ها ل دقوا ینه
  سدقم یهللا هد اب دن اقع رلاد اک هکرد نوجا

 زاحم اکو و ید رل ر دیا نا هدنتفص ن 3

  «قولخم ریغرو) روا دوخاب « روا هلیش رط هراعتساو

 ۱۳۱ ۰ یا زار و ىا ( هتسانعم ادم اب

 هکیدنا رلردبآ لوبق اهد ادیهر رکید یربغ ندو

 هناص ) یدا تاملظ نالوا یودع كرون هدو

 ۱۳ وا دواح درسال ۰ ج ارم هتسهدام
 ۱ لاقمآ هرلسآربا ندرلن ۲ یمسقر تنهاطاب دناتعوب

 ۴ جا ندن رلب را دنه ندفرطر رسا را . یدلبا

 ینہ اکحا هئ اص هدند رل ا داک «ینهذم

 EE كلتسردت ۲ ر ص وصخم هتزایدنک هلا ج

 کاتسریسمش هدآرطن ههخرات تاقیقحم . رلیددلبا
 ردمدقم ندنبهدم

 نر ا 0۰ص

 رر قرەلا

 یوا ا هدتداىع عل 3

 ران ایسنا کت وح

 ترارح نالوا راکرد یسهدنافو مو ژل اع تابح "یاد

 ۴ ردشذل وا ءدش 4 را شا

 ما ېک هایسهر قو هعفات فاصوا لکت « ییاضو

A تدابع كرەدبا دانسا هضااف تلع همش ۰  

 كرادت یتا هقرحم « قاجوا هدنرزوا ضرا . رای دلیا

 ندقدنا وا هللا ضرا شو هاش رط لش ۰ارکوص

 تار[ ۰ نناسمانم کهدننپ (سءش) گول ب ات



  گرهدیا كاردا یتاباشم یدنرلهزا هلتوج

  رلیدالعاب کم لبا شتسرب هدهشتآ نالبقاب « ناور
 ندکلتس ریسمش < یهذم لالتسرمشت 1 هاته 3 هتشيا | /
 یور كنهلطاب نايداو لحب 2 رد ییبط قلوا شن

 ترطف یبس كلو رد گه یع دق لا هدضرا

 لوصح هللا هنمزآ مدت كم دا ی ع و هدال وا

 قیفو *یربهر بونا و هددوق یالکو فراعم ی

 هدتل الض هيدا هلا فرعض لقع تاالد هقدلوا نیعم یراب

 روعش یاض 5 نی هدین املط لاعو تولوا هار هدر 1

 تلولبح تانناکو نوش هکعا لطاو قح قرف یا

 ماسحا عج هدضرا یور هلدوجو كنرارح . راسا

 یخد و بولوا سوسحم سا یطاساو وع كيهبما _

 هداتش نامز قرلوا لصاح ندننک امت كس ٌةعشا
 قازرا هدکدلک فعض هسک اعت الفا رتا كنهمشا

 اغلاق فوقوم هترارح روهظ هدنوک ءرومطمتاوقاو
 هنغیدلوا سش ی مو مع دبم یاسنا رصاق لقع

 زادوا فا
 عدبم قرهلوا ندلیق و یخد رلتسرپ نو

 کلا للخ هدهسیا رلیدتنا نظ  ردنزارح قلاخو
 ( نیلف الاحاال) هلبلاسر ةسدق ةوقو تون ترس

 فخ ءا یرلقدلوا نایو ه ی راب دخول تمس نابوک#

 تاني تایآ ٌةيرد بک اوک ندا نامل هدف رش نارق _

 « ردنایاتو یعاظ یک حالف حصو حاضو سمش هلی
 ندنایدادشبب كولم یهذم كلتسریشت ۲ هدنارا

 دوهظ هدنتموکح نامز ثکنشوه نالوا یک

 ۰ هدضرا رب نالوا بوطص هللا تفل . ردشعا :

 ماوقا هدنکلب رلشت۲ ندیا لامتشا هندنک یدنک

 . ردشمهلبا قوس هشتآ شتسر ی هاربا ةیلهاح

 هللا يهذم تدابع هبک اوک ۰ كاتسرشت ۲ هدنارا

 نالوا یسسو« دنابناک . یدبا یراج 3

 یک اوک تدابع و رسخب

 بساتشک بهذم و هکیدلیا اقا هد یلتسریشت ا
 حیجر بهم هیئناص ین

 هدر زوا ر

 = ۳ سس
 تشدرز هدیرود اک یا ماود ردق هنامز

 ۰ دا او لکا کوشا كرەديا ر وهظ

 هظفام قرهلوزو ندوب ییدتا نادحا و

 هدتسا ماکعا نالوا یتلعتم هتشدرز نيد .یدنولوا
 < دق , ردنودم هدرددص نالوا یصحلد تو و

 هشت یراکدنا دع یبوای- للد كتراهط رلساریا

 كار هبلف وا هل | عا هکیدب | رلردنا میظعت و تم رح هح ردوا

Alیدا ودقمو ع ونع هدن رلدنع كمر دن وس  . 

 هما دا و ظفح یلتسرشتآ رل یس وج | اونم ندتشدرر

 اور یا اتا ارباب یدک را یا

 قفوم اماع طقف یدهتسا قمر دلاق کلا

 .. ات اه وا

 زاومنشآ کک | کی زا رک فا ن کوک ن

E Eسس  
 هدایز اهد كرهدیا احا ندیکی هدیلتسربشت ۲ كباب

 ثنمالتیسا , . یدلما یت

 ینطنم هدرلاروا كلت سربش» 11,۸ و نیکسها

 . ردشلاق 11 كب ات تیم زا هدز۶ امز 2 قدلوا

 تانکر تارا وک یاو دو با رکود ناجی دام

 . ردیرل رادف رط كوص كلطاب ند و 7۳ هدن رلف رط

 iri یوم 1

 ظفح هدرلدیمم ناد هدکشتآ هکرل دا رعآ اردا

 رشد را نالوا

 تباده روت رشن هنارا

 هد یس و سد رو كلم رشد 1

 خا سا هنن مدام هد ۲ ) .یدا رووا هماداو

 هدزاربا « هدناتسدنه معدق یهذم كلتسریدت ۲

 هد+هاح 4۶ دق هنهزا 4 یغنیدلوا دوحومو ذختم

 راشتاو تیارس ههسارو ةعدق ماوقا ندرلارو

 لاقتنا هدهرللامور « هرلناتو کما

 هد یاد هد هنت كنب راکر شم مدق ناب و . رد شم هل |

 . یدا نشعا

 هو رهن « زرەس « هدب رل دعم نولوآ نالوا دوح وم

 نس د E سدقم اعتاد هع رادنع هدن رل هثوکم رتس وژ

 مزال كمملبا داشا رارکت هلا یسهعشا 8 9



 تا ۵۸4 تس

 کنش هدرا تاتو هدیهذم نکلوو ۰ یدا

 هدهرالامور ۰ ) وین ا کم دام نکلوو ( رب رب -؟

 کج رد شمالا تیارس ندرلناتو بهذم و

 نانا یس هفظ و 4 رالاتسو ۰ كرل هبهار هدب درع اتسو

 كنم راس و نا زا هکیدناترابعندکم هل ا هظف اع یشت ۲

 ES قنانار ذآ

 ۰ ردشد رگ هدهرلبا ورب

 هداقسمآ یهدم كلت رشق 1

 همدان تل داغ ه*نین ۳ )

 . ( تعجار

 هلا یراربک ناریا یهذم كاتسرشت ۲ هدزعامز

 كن رلیهذم رلتو : ردشلاق یصعتم هتنرلسرف دنه

 ترغ تر هدهدنرل هت اح تال اعم قرهلوا ندننایاجما

 س زف او 0 هلج زا . ردشاوا یداب هرل:داع

 ۰ نصر دن ناڪ هرم هاتف ن وجا ترم هم ۳۹ هه ان

 هدزومآ كمردنوس نفزاب . رردوس هللا هزانلب

 هدرز واكنش 1 نىغناي دو هال ملیت و iT وص

 . رلردا افطا قرهتا شاط « قار وط

 e یک د اد وت ی هویت

 ء رلردنا کیش اخ ت هداروب

 ۳ e نام وا ساک هدنلاش كل یایمو

 هدراوب 1 رظن " هتنرلتنا ور < هکردزاو یرلهدکشت ۲

 كر همر دل ونس یسدقم ی یزمن د هنس, ۰

 : زابل

 تباده راثنوت رب

 ایوان کا

 هنا را همطق تمالسا نیم روت
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 1 هنس هدام كعوت) . . قدر اق رح نامود زکل اب

 ۱۳۳ هدرارواو سا ۱ |

 ك Eu راك موىلاو هدرل هق راف او
 1و مور | 2 ناب ولو هدنتمدخ شب ۲ رم
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 ۶ ۶ تتسنک ام ندآ هزاداو قوس
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 نصر داصتتا رد كن یبشنتآ یلامتتسا



 . رد اکا یجشتآ ۰ هدرلنس و

 تاراشا نالوا لعتسم هدن رالوب رمد نوجا ك

 ندا باجتایذ ا هدننامز کد٤ قعاط یهدوم

 هاذا صوصخاب « هد م انص . رتسییا ككملب را

 رو هدن را ور دب

 هنن راهم كل یجشت ۲ كمزیدتا عقلا هدن روض بر روال

 ندا هرادا ی راو راخ یک ینیداوا ف فوقو
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 او زتیفج 1 هدرا هعانصلاراد « هدرلهناخ ریمد "

 ی ری ۳ «قمرد ولو هذن واط

 كنابهک ر كنهتسوا ز نەدا هزادآ یورف او

 هدرلفس وم وقول هدن رل! زق راخ

 ردد ما كتسنک ام ۶ڈ كنرحخ رح هدرلرو 4

 ۰ ردە ا
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 ی روموک ندعم هحلشاب . رد فلت یعاونا .ردهدام ۱

 كکو . رونولو هدهیضرا تاقبط نالوا #

 ل رايج هکو دو رل!غوط نالو! ضو رعم 11 هجر

 هفت ریلس ای ندر وماچو به رل هاو یی 8 ۱

 شت آ ناقیچ هدرطعقوم شید رشرتسسرووو مر روت وتم

 كنون اه تا یلکرا .ددی العا كنس ەل یروماپ
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 ی رکحح .ردلمشب Cif ینز رلقا راب .رد شيد

 هورهز هقلح روا « رزنکس بولوا یرزمرق تباغ

 تول وا یی هاصاق زاها ك رل هقلح رو رد مەت هد و
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 هیت "اد ۳ تیز شو یو یرزوا
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 هفیعق ) رعشم هدایزا اهد كرلکچرچ قرف ندنکچیچ
 هقشابند و . ددهدنرللوا یرصرق یوق اهدو ( لیو

 ردق وا یرلهلاطت سا « ردیللاد هداز ك هد قاس
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 نوا كيوت یون | ز واج یی هرتمیتن اس ۵-۱۰ ۰ یو
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 هدول رل کبد هرلت دصایهدننا ترام هدل و اتسا یا
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 . ریل هلب دا
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 . ( تعجام
 ۱ Kg س اقا ےس
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 ۱ < ےن کے کف ۔ ےہ ےک یھ س

 یرغوط اهد كعد خم کا او یشن نیج هنسر

 یک او ناتو را اا رامور الوا کن وچ . رول

 تاقىقح ېرلکدتا. لامعتتسا بوپ« رکوا ند +

 . ردمدآلشالک 7 با هم

 هدنعلطم كنملع اینک ۰ یداجما كنیور شا

 یثت او رلمور . ردندنالا وا كن ایفشک ناک هر ۴

eer ۱تی هد رو هب رم تابراحم ۰ | رک وص  

 تیما مدیر اندا ی
 ر كوس لاما تروص ندنف ر

 هدتفرط تدم و , رایدتنا هظفاحم هنس نو ی
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 ی راب رام كتقو وا شتاو هکرد نوجا کیدا

 ترد قرهل وا رس

aیغیدلوا  
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 ردق ه زع امر( تیشخ و . یدا شم وکروا هداءاا قوف

 . یدلبا ماود

 : هکرود و ول خ روم

 توقاب ششره «یدا رانی هدوص یور تب

 ص هن اط هنن ری gE او ریمده شاط هیدیا رریتب

 هح ل٥ ہاک تقو یدل الل وق یینحم 4 قوا 2 یدا

 کد دعر « قره الراب ی قر هک یدیآ رل |

 لتشهد هدرب ینیدراو « ردیک هداوه كره هدلوروک
 "الماک یرلیک یرلاش « یرلروابط هلا مادصنا ر
 ًایظن هنایاور حج , یدما ااا و قارجا

 رات رحییدلبا عاقا كنو .لکد یور ست زکلا
 رابعا . شعا راح ینتبصاخ قلوا ریذات افطنا هلس

 تقو یرلکدتسا هرصاح یوناتسا هدننامز هواعم

 هنس یجنشب ك نیطنطسق یجنجوا هک ( ۷۳-۵۱ )

 هلا رارف ندهبمالسا كلام ۰ ردفداصم هنت میکس
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 ارظن هارخا تاور « هدكلمب
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 ینبم اکو . ی ا e ی احا

 قرهلوا تققح فالخ ب نچ  سوکیلاق

 تاود تقو وا هللا شن

 هد روس هروک

 شعوا نظ یدجوم
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 . یدیا شفلوا قارحا هدنهاکشب

 ههرصام یوناتسا هدنسیدالم ران ۳۳۹ هن

 قارحا هلا یور شتآ هدیساغود سور ر
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 مور .شعا رلردیایرندنزغ | هسومتاناوبح شلوزود

 رلیدب" لامعتسا هده رحم تابراحم زکلاب الوا ۳

 لاهاو تابنصق نانولو هدلحاس ًاضمب . یدا

 . یدا ریل | هدهنن رز وآ

 «یدالاق رحم هرللسنازب زکلاب یت مور

 1 ا ندفدنوتوآ هالفاص هنالقاص یرس و رلن 1

 لامعا تروص تك 6*۳ ووو اهانش قره

 ولرد ولرد هده رحم تابراح < رهن رکوا ندر لاج

 ت ٢ت یک او .رلب دالشاب هلا مع سا هلا عدخو ر وص

 تایرام هدایز كلا

 هنن

 یئ ٢ و هنمالسا دونح . یدلوا

 سا هدنہاع یراودرا نمشد صوصخاب < هدهب رب

 « :راشلا

 نالیژا«نایوروا رد هتنایرام كرلب ع . ردرلثمر و

 مالسا هدرله رام رورشموت ارظن هتنرلتناور كرل رات

 نر و نا عود نفت ۱۳:۵ یزازواکرغ

 هكدا لق كنونول کیدا راردنا لاهعتسا قرح

 تشه د هدول ر وص ول نت ابو روا

 ط ولخ رب

 نشد لا هق رط زر شهدم شنل و ه.ریاتقاب

 شعا ردا و زاقاب ی ايب ٤ یی ام ین راروب اط

 لتتهدو یدک اراق و «هحر ردوا شن آو هک و دوشیم

 « هقشاب ندکدعا افطا یو یراهمل اط دا کد هکیدا

 راز حروم 4 هالخ ۰ یدیا ردا دز یتدش

 E : هانخا نیا و :

 رادم رب چیه * یعدشياب هند كناناوبح ايو هنا

 رود هل وش هدوتناق

 . یدا لکد لباق قلوا صالخ هلا هن رشب تنواعدو

 رال ۱ ی | و ود

 «قرهلوا ضالخ دماقت زا هرل.ک "زا زاحاق ند وقر وق

 یدا ردا دیدشت هدایز اهد

 یو ر 8 E ۱ رارولوا را 4عط

 در >اکناا ۶ هدخسلا و شالا ل اتنا هرل لاو روا

 تو را ه رگ ۰ تی الل و هد تانراخم هدا الا

 3 هدیو ر 3 yy هل ر وهظ كہ وطو

 اه د

 مدع تدم

 هلادج و نیع ئا رکی اهد . یدلاق هدناین باک

 لابعتیسا هدنرلهلک يا رحا هدنتح ېا یور ست آ

 دام ر رکید زونولوا تخاریا هارسهطساو نواهو

 رشتا کیو هدنلاح میام یک یغیدنولوا داجما هلعتشم

 . ردشلاللوق یخد تابکسم قاط رب .هلیمان یور

 تب رلت رضحیدنفا تحدمدجا هدنقح یورشت ۲

 اوا مماج تامولعم نالوا جردنم هدنرل ( لصفم )

 : یدنولوا لق هارو

 ۱۲ لو ندا ادغام ندنو اب هدرله رام

 روک هدرلمور لوا كا هدرلفرط و مز ییامعتسا

 اوژهروف » هلت هر هورهدناسل رهناه رلشت ۲ ون و

 یقوح ا هب هاکوب یشان ندنفل اسم ظفلت دوخایو هد

 ندنخ دلوا شكق هن هللا ظفل رر نالوا برق

 ۱ Li قرەلوا یسهحانامع كظفاوا هداروت یخد ز

 راهور . كلبا قلعت یسهما رس « یور تک «

 1 شلوآ سیم. هنزا دنک .یخد یداجما تك: ۲ وب

 سشتاو یاس ید كتوراب یو یینیداوا تیقفو»
 یو هد هلکلاب ینهعدق تایرام لوصا هاغلوا

 8 را دنګ كنفرشوزاش هد كنمهم عارتحا تورابنالوا

 یسەجردول كیاعدا هدايا رلردا اعدا ینجهلوا داع

 قنیلاق راععم ندنسیلاها هدوس امت و

 هد رخاوا یدال م رصع

 , ردیهاو

 ید مور رب هدنمسا
 نا هدنامز یفیدنولوت ر وطارع | تك اناغو نیطنطسقو

 هلایوم روطاربعاو شعوق ههتروا یناامعتسا یور

 دز راع ییدتا هلا هوما ةمالسا تاود رلنامزوا

 شا قتالاق هدهسیا شعا یخد لامعتسا یعتاو

 ۳ بویلوا شا داجما ییدنک هقیتلاق ییور

 مدنرظن را ًارخوم ینیدلوا شعرکوا ندرلینیچ
 ۱ زدهم وتکم زارسا قءاصوت رلمو ارز .رددعا قم

 :دنولو شلوا ید باغ هلکلاب ارخوم كرهدادع

 هد مه یهرّوکذم تە ص ندرلاننج هنن ربیع هدلاح

 "اب راهلتهج یرلقدنولو شعرکوا ق هلو لمکم اهد

 دتصوصخ قییطن هنابراحم یتعنص و هدنساننا هییلص
 :امزوا نويل هک درا شهرت سوک تراه» ردتوا



 سایه وهلوراحود ییالوط ندنیشت ۲ ناراب نالبریدغاپ

 نديك ههییلص بر اع هللا یئول نیس : ددراشلوا |
 هل ر وص ر 3 هه یی وحو كرل اس رخ لو ناوژ ١

 یاسا
 نا هر و کھ افقی كرام وسوم لندنس4 ر رکی

 شمالشابهل امهتسا كالا هلس هد ۳ راهور یو 1

 تعنص و . ردنکد قنیللق رکذلا تلاس مدا دال
 ی دل وری یج درد كدال_ہم اهد ۹ 1

 ایسور « ردهدکشا فيرعتو هاك

 روهخم ققدم ندنرلسایاب تیوزخ .:شعا موا

 هنس رف رط هب روسو یلوطات | كتعنصو ندننچ تا

 هع وتو هدنرصع کتا ك د البم یراسشتا یر ول

 تاوالتخا و ظقف . ردددقم راو ردق هب اعدا کا ۲

 دا٢ خار ۲ هل رظن مطفن دنس هفاک ك هبخ رات 7

 : ست یی هدلاح ینیدلو شلوا میاش یسهموتکم 3

 یجنج واروطاربعا ارکوصندنفشک. رارکت فوم كرارک 1

 دنن یکن اخ تک, سراب هواف لارنج:ندنرلروابكا ول

 هکر ویلبا فارتعا یفیدلو تسد طح برع ر یسا تاغ

 ج ردنم_هدنو "المکم یاب یور شا تنم 5
 هوس لا كنيمور نشف ۱ بروس ییغردلوا حضوم 1

 .ردشلروکه دنا ام یکه دنسە را را ودیسهس رخ ت رالف

 هدرو هده رام نیح رل رک ردقه هحنا وا داجما دی :

 هنن رز وا یرکیدکب كرابک قح .یدنا رلرشان ه هدرو

 لاوحا ناک هل روک یربندهع دق هنهزا یرلغا م ۱

 یف دلواهرلیاه رز یی دمشن وجما كنو بولوا نده 2:

 رشیکیا هنس راضعب و رار هنرلف رط شاب كاران ولاقت

 رلیک یدعا . یدا روئاوا طبر ید زبههم جا

 شنآ هدلاح یرلتدلوا روم هه رام ندنش هل ۱

 كلبا ینح هلو آ نام ا تشهد ه كل امعتسا يور

 ۶ هدنکوا یرلزوک كناسنا هلس اخ

 كا طاس« هش رزوا رلیک یھ شل

 مزال هدیرلاک ههدرو هدرو كرلیک زکلاب ن

 — ۵۸۵, بس

 نوا كمر دنلتتشه د اهدناق ر یە اهم و بولوا | هنس رار زوا ندنرلقدلوا فتاو ههر وا دم تعنص

 ناک ههدرو هدرو هک ی ددملوا داعا یرلقاق کل

MEهلاوحیور شت هنر یرب هللا لا ندنرزوا  
 زکنل هدناعلرب یرلقاق شنا وبشا ءالاح یراکدلبا
 ردتقم كرهدا موم هدهښ رزوا راک نالوا زادا

 قارحا نسهفک هرک
 یرلقاقشت 1 : ردشل ر وک هعفد كس ی رلکدلیا راذل اب

 طقفو هدنممم رللادنص كيک .ییالمش نیش نرلسو 0

 سم و ی ردق ی رلکد لس هل وا

 هکیدنآ رلبش فیفخ تاغ هاتسن هنتماسحو كوس اهد

 یراهم«دکلیخیک و نفوق اک ا هنن رزوا رلن و

 هنر اتو رثب رلم دآ ردق یوزل نالوا یرابتعو

 نمشد بولا 2 و ا هدنسهح رد یساضتقا

 رلیک یراکدلب هلوقوص كردبا موج هنیرزوا ی افس
 كتب راضعب ندراش اق .یدنارل زدنا هلا وح و هنملع

 شت | مطقسال هدنروص نشت ا را وف هدب راف رط شاب

 هدلاحوب هکیدا رونلو هنا وطسا زدم هر دپ وکسو

 نامر یا دلق وص هنسهنیغس نمشد كز او تا وا

 شن | قر های نداروا ردق هب هم رب و ا هب هنیفس

 وللثم و هکوبااح . یديا راک مزال

 برق هن رل هنیفس یکید قر ةنلوقا قد هدرا 5 , راهراوف

 رلیک هل رلشاق ش 31 هدلو وش ندنغب لقا هدلاح یی دلیا

 ترابعندقمر دغاب ش

 ی وکسو

 1 هس رز :وا یر شا دا

 اق شن آ هرک ضبب هکیدیا رولوا ادس هقراح رب

 "ءانب ءیدبا رولوا مقاو یغد یغیدنای كن ۲ كرل ولع

 یخد هدنجما زکد یرلقاق شنا عو ضب هیلع

 یسافطنا

 ندقدقاب یرلن و بولوقوص هنن افس

 رلردبارار فو تعحر یرلب دک “اےک نادک دلی ا هلا وح

 ینجهلوا هدایز ندرلکلوا یسکلهت كنو هک ی دا
 یرلضءب ندنرلقاق شنا یهدلو و هن . ردراکرد

 ز یک یقابت الی نی هد

PEE ۱ [تعحا سم هنسهدام  

 هنس ,رزوا هنس و

 تا صعب هس ر ز وا یرلهبر



 ۹ دسر قة, بس

 رلرت الرمف یرلهخد یعور شا مظع هللا هفیفح

 ځد یرلغعب ندنرلقاف شقا یهدلو وب هنن. یدنا

 كرلن و هکیدنا رلروتا وایت هرزوا قاب یرایدنک

 لا" دارغدک اهد لادتض هققاب و ارت یراهفرآ

 هزکدنامز یرلفدقاب یتیاق رلناذ ون هدنجما یغیاق ست آ
 ەئ رارالتآ

 1 زا ۳9 یدا رار رار وق تورشود ندزکد

 هدا رح تایراح و هوا رولوا كد هل دا

 كنمشذ هلن راطونتسا لتروتو یابمتسا لیرو
 هتشیا یلوصا كعا موش هنززوآ یرلهتیفس كوس

 کف ر نشم ندن رلقاق ۴ وش كنامز کسا

 ةدام یهدنشا رانرو ارز ۰ زالاق همش هنغیدلوا
۰ 

 یرلنو ران ادلو هدنما لادنص

 ترابع ندهاعتشم یازحا هدلاح ره یخد هن رخ

 هما هتشهآ+یسازعا  کنامدق زکلاب تون و

 هاسهعدصقر هنان_ ةعفد یسا :جا كس رصاعمهدلاح» رن ذی

 رو ولو هدکلنا قرغ ید یرایهرز كونو كلا
 یور شک هت رزوا بلص لها ربیع .ردکعد

 تاب راح ق وڃ كى ادعام ندنرللوا شغا لامعتسا

 شع ول وا تعجاص هه رخ هطساوو یخد دوا

 هدیدالیم رصع یوا . رد دقم هد راوت یفیدنولو

 هنسهقرا یرلناقلاق كنب رکسع هداس نوئهل روطارعا

 هاعتشم تاعیام ین رلنورد قره وق هتنزخ رب قحافوا

alهب وشراق وشراق کا ییا ماع ندنفب ر دل وط  

 هلیسهروکسو رلشت ۲ ورغوط هبورلیا یرل اقلاق هحنلک

 قحهلواروبحم هتعحر لاحهم دوخایو قارحا اب نشد

 خد هارجا مقوم روصتلاب یاو قع رشلاش هدنودوص

 كن موق یکل ۲ هدنسهدالمم هنس ۱۰۹۸ «ردشع وق

 نیلیا لیکشت یناغود ییدهللا قوس یثراق هرلنازپ

 ر یور نشا هد هل

 یسهبهولوطشت ۲ ررب هدنرلچیقلب رلشاب كرلیک .یدیا
 موه رلبولوط نانولو هدشاب هکیدا دوجوم

 ۱ هدجیق یک یغیداوا نوجا ققا

 دوح وم لکم ترو ص

 يک جه ولوا

e 

 هدا موبشهنرژواییدنک یخدرلهبمولوط نانولوب
 زا ف . یدا نوا هعفادم وشراق هبیک نالوا

 3 ۳ تحت یهللا ی ورتن وم هدنس هب دالمم ةنس ۱۱ ۸

 تم د شا د ههژاتنال نامز ینیدنا ۲

 ۱۰ راردهدقمزاب یرلخشرات زمنارف یځیدلوا سما

 اعم وش هدهروک ذم هی رام رلخراث و هن

 "تا هلبا رلبرع كنوییلص هوا یسلم هلبرتس وک
 هوا راحود هنا ریڈ اہ كنهور مت 1 هدنان رام

 ۶ وا ازا فتا قدرات هر وت ضب

 رلردا فارتعا یخد یفبدلوا EES یرلعلوت

 سا هللا نوببیلص هدنسهدالیم نس ۱۱۹۱ هداکع

E۱ هده راو هرصاحم نالو ع وقو  

 نا هدنسههس ۳ یک ینیدنولو شع ولوا

 وا ان ناو نامز یراکدهلآ موم هنرزوا بەد

 9# ۱۲۰۳و "ضعا لامعتسا یمو 9۱ ی

 اب A ۱و و هد رها ريق وبا

 اوو یخد هدنسهرصاحم هوو روپ۶۰ ندنفرط

 6 لبا نیبعت_هدا رو :ردشعولوا تعحارم هب هب خم

 الك ۲.« رولیروک هنيا رونولوا تقد هرلخ رات
 وا هلا یزرخاوا كندالبم رصع یجنکیا نوا

 ۱ زونوا یمرکی  هدنلناوا"كندالتم رصع یجنجوا

 |هرصاحو هام گوی و قوچ رب ناک هعوقوهدنف رظ
  كلدا تعجارم هتتسهد رخ هوق یور نتا

 1 ( زدنا ا دیک هدوف ر سشعا

 | رک تا قوب تند مت هرالیو
 ادنا هللوک ندندعم دوخایو ندرسسیداحما كلبا

 1 بول وا نوجا هدافتسا جدو تالعف

 ارهیقا رحاوق هایتخادنارلف رظ یواح یی مور شتآ
 ملایوم فا وم . ردن هنندصقم قعلوا هدافتسا

 ۶ یغد راک کیدالما داربا نوجما اعدم تا
 هان هزوهرزوا قلوا کسا لامونلا ارز .ردتقد

 ههزقامز مزب یدمیش هكرلپوط نانولو دوجوم



 قجهیمهنولوا لزنت هنرلامستس ها نوجا ی
 یرلء ولو ترابع ندرلهناوطسا زجاعوهجا هد ج

 یخادیا هاد یوانیم رات یک همز

 و ندنغیدناک ۲ یتفجهیمهلوا یرالمم الصا نو
 تاج هل ها رایهنتخادنا یعور ست هساواهسل وا رپ
 فوم . رول هن هل وا قلهرزوا قاوا تور مون

 شنا هدصا لوا هکرویلبا دابقتعا ًایوق هیلام

 نابالشا ندق ۲ یلارمص  تیفخ ۳1 یرلفرظ 7

 ندرلن و و قم رل هن اد ندعد و ص ص + ردنلاب ۳ و

 كلك هدوج و رلهربخ نلیدبا فیوجم یرانورد ی
 .ردشک هلوصح هدرلنامز لخ رب قر کهدن رل هجر

 ر:زا هلج زاو هدنارصاحم " ضعب کت رو

 ینیدلوا شا لامعتسا یور شتا هدنسهرما
 لوبناتسا یرلترضح دم ناطاس معاف بونولو مول

 كشت : وبشا ل لوز یاد نامر ی
 را د ہشلاچ قاب یرلیک كرالنامع هلیسهب رخت ةوق

 قفوم هغقای ین ربهلق هرصاحم لومعم نداشخآ هله

 قدا كو ا اذه عم ۰ ردرلشلپ

Fo] E.توت  SETهدنلاع  _راف قنات  

 كنارورنه . رديلمالوا بهاذ هنغدلوا نوا 6

 . رد شاک هدبا ماود ردق هزعامز یناققدت کە

 یی ول یحنشب نوا ۰ یګ درد نوا هدهنارف اچ

 هلیس هدایز ینهر وک ذم ناو رل ر ورنه ماطرب هدنرلنا

 ندرلنو .ردرلدمقبج هنادىم هایسا وعد كمر دتا قر

 هدنکوا یزوک كنورکست ومود کرام روهشم یس

 ولع هلا ور شت ۲ یورد هده رج نالوا ارب

 تباضا ةة سیغاشآ »ندنبسنک وص یی 8
 هزءامز .ردشماس هلوا قفوم هقارحا ی یک ییدربد

 «ود رغن وق»ندن رال رنح مکن ا هدتقو ر نالوا بيرق

 هصاخلا یک یی دلبا تمدخ قوج كب هایحا ىە

 كرهدیا دع نده رح ميانص یو یخد رایلایرتس
 تارام یخد نوک و . ردرل-ذعا تمدخ

 - ۵۱ س 3

 کور هل هدر تایرام ردق ههجرد رو هدا رگ

 دل رایفور شت کتا دارلتکو رهکرددوج وم یلامعتسا
 به رکسع منی اذنص یغیدلوا كع دیرلت روص شعلوا لک |

 . ردلکد لیوطت حاتم هدندز ران الوا فتا

 یف راف هنسانغم ىج روغ وط شا 1) ۵ ۱

 لصاح ترا رح هدهفیط تا ردهلکر ۳

 افت ۲ كمىسج و
 ترا رحقرهلوا ی4 هدهنک ام | ,ردراو یر هصاخ

 - رولوا كضو هرلماسع ندا

 . ریلیدنا ریما هرلزاهج نربتک هلوصح
 ۰ فدا ص نخ ومر هح زمدا رف

 .(شلاب ندنابزهلاست ۲ .اف) فص ناب رشا

 فص و ه هسک ندیعاو ناتا E: 2K یر وس

 ا و

 ن. یراق رب ناجا

 .(بکسم ندهدزهللا شن ۲.اف) فص. هد شل ا

 نوت ۰ 1 رس

 هدزرش۱ : التیمهقشع | شعاب :سمایغوا هش |

 كى وط ۳ هدقلح طظ ۰ سا

 هعقوم یفیدنل و ع وضوم

 کجاس هدا نیک هدنرزوا قفا ةر اد ًارظن هب هب اطو

 یه واز شش |

 ۰ رلر د یسه واز هسا رد رايح وط کو یرادقم س وق

e 1یران ازق راح هدانک اب ۷ سا  

 هدنسهق را یرلهرقساكن رلقاج وا ل

 راصتشآ هکدس نالوا شل ا لامعا هدنز رط راو د

 . رول وا ریست ( قا زالاب ) اکو هدئنب

 یارم شید لاق اا ةن شا قم

 تعرس كس رازاغ خفن هدا رو هلتهح یمیدن الراط

 هدنفرط هتوا كنل زالاب هلع ءان .رولوا هدایز ینایرح

 زونه یرل زاغ شک ندنکیدتا مسوت را رگ لاتق

 هدلاح یندلوا یواح ینهقرتحم داوم شءاعاپ هلبما«



- ۳ 

 قارتحا را رکعت ,كرولک هساع هللا هضومادلوم نم از

 . رولو لصاح ترارح یلخ هلتروص و رود

 هلانق كنب رلهچراپ فو رحو روک یازالای هقشب ندنو
 تالیصف هدایز اهد ) .. رولوا منام یغد هنسشود

 . ( تجار هنسهدام قاجواو قلزالاب نوجما

 ندلایس . رع هلاشتا ) .سا 3 ا
 هدا بارش ) بم 0

 لقرا رح ۰ (. مآ ر ) ص. تام دوك نرشدآ

 نیک تبع کا

 3 كء د كہا راتش

 ٌداط

 ق وغص نوجا كأ

 یگدوفصو

 تك ی“ رتاطهشت ۲ 4 سا شا آ

 || . شاط زالوزو هل رث ئ
2.E 
 ۰ یش اط قھح ۱ =

 ككوب مويا لع سد ا یک کک
 شا 1 حد ا

 ی ندا تمواقم وش راق هن زا رح هحرد

 هلاح 9 ۰[ بی لاق رہغ نوا دصقم  لیعم هلن |

 0۳ هدآ وم ن ال وا

 (Matiére fixe) هاب دا وم رنا ط هشت 1دوخاب یشاط

 و اا لح و دصقم يا کو .رونل وا همج سا

 لباف ریغ ایمعلا لع ندنیس یشاط شتا

 اک ا ماسحا نالوا ناریطونابوذ لباق رمغ

 ندنروماچ یبکلموچ ع ور نوجا رلنورفو قاجوا

 لوح راحود هد ر وص كح لک

 « قارتحا

 بار نه

 ۰« لینالب ۰ تباسع یک یغیدلوا لمس € یرل هل وط

 هشت. ید هبا ٌةمزلام لئام اکو و ایزعغام + ج رک

 . ربا-الل وقه د وصخ یلاحعا یهو هیاذآ رینا_اط

 الط هنیرل رز وا ۰ ران و هحزلک هن اىلطم ربن انط هش

 بودی هاقو ندقعاب هلوپسلاب زکلاب یاسحا ناناوا

 یک كعا محض و كعرا كامو م ماسجا هتقو

 .رلمهدیا لی دعت یهلوحتمصا وخیرلتدلوا زاح تالاب

FRاسا یرل هصاق  

 بووا ض وصخ ههباقو ندنرب ات كنشت ۲ نیفنای ینایشاو

 ...و باش لوکی راد را یا اد کیا

 1 E : ی
 لا او بیر قره وا وع هلا داوم ندا لق را

 ' دوق ناناوا هظفاح هدنرلن ورد اس

 ار یک خا

 ب ((: تاس 4 هدام ون ( رای دی |

 3 ةا : هتاف داوم رناط هشنا -

 اباق نالوا اوب رفو اناحوا ۱

 ۱۳۹ لا موسلس ضماح ےس ب یسهمزلام

 ۳ نیجهلول ىن دو مق ۷ و ایزمغام مسق

 lb 1 زد رابع : ول کی

 8 ۰. مدام اط هضنا الو تر ۲

TETوص ملقا 6 ۰ ۰ هل | 7 ةا دات: )  

 ا لوا ( نیجا) لیثهزاق تق ۲۰۰ شلدرا
 22 (٤ قرح ) یواک سانو مق ۰
 3ں تشک ۱ ۷,۰۰ : باش ۵ ۰, ءنعول ۲

 5 ندقدروغو «لز بودا هوالع تیز

 ج رابو هدعب . ریلب ریت ک هنااح هحول كرول دنا قبیضت

 زد د وف- سوق ضماح مسق ۰ لیا وص مق ۰

 وص ندقدلربتاب تدم ر هدنجما طولخ رب ترا ع

Eشر زواو «ریلیدا .تخاد رب «رولیدو روق  

 ٠ ها ادو واوا مالط ورو بشوخ

 : Fi  یدغاک یٹاط شا ۳

 ادعا ا اا یذوق ..یفاط سنا هدنلاح ,هقبط

 ۳ 7 2 تدا

 :یشاط شن ۲ س .قلباق هعاط هشا

 عون رب نانولوا ریست ( 10» و ۸عام ) اساسا

 ۱ رابع ند .(.یروماج یجهلول ) بارت یني ندقما

 ۳ ls ه هشت ۰ كنب ايك قاب اظن هنغیدن ولو

 [ءوتمم «ه زاغنتالومهڭملبب یکج هلن ایط ردق
 زدن رظن . هطقن رلتءنص

 ادرک هایت كفوشب
 زءاضم ارة نم ك

 ندا قل ههسارت “یاو

 ill رب یتیمها تیاغ

 (هعتلم ) , لیکو . قاب

 نیمول آ تیسیلی-و تیسیلیس
- 

 وخای جري را هل .هجدوب 9 ۰ ان ّربغام هدنینک و



 ندو ااا 7 ستون و دوس ابو ریمو

 دنا ت دز

 هدر" ورفو اغوا قداع نیمول؟ کسا اک
 الکی نیدلوا یواح یعالص ظفح هکردنابوذ لباق 8
 ردقوا هسیا هداز ردقه یرادقم كع وتخم نبط ۳"

 هسروتولوت یر ندرلساسا روم هدننورد ا

 دیازت هدتبسلوا یتیلباق نابوذ هدنبیکرت كالبک سکا
 ینا وتحم مویسیلتس ضماع هدنامز نع قح . بودیا

 ه هاذآ ( ردق هدح ر طقفو ) هکدن شل هدایز یو

 كرەلىدىا ج لک: . ددا دیازت هچ ردوا تم با

 قیقد نر ور هسکر تاد رفم نلیدیا لات 6

 مقر ییارت نیمول ردق هن هد مق رب قدهناوا

 مویسلیس ضوءاح رادقم هل لیاقم ه یار نیهولآ

 نشت اه رثکالا لعو ریلی دا باسح ینیدنولو

 یرادقم ك موسس شضماح ندا روهظ قرهلوا |

 ( م ) ر هسرونولوا مسش هتنرزوآ یلآرت نیهولآ

 هعاط هش ا لاما و هکر لی دی جا رختسا ی اثما

 ردق ډب یاثما م نع: زا ًاطوسبم هلا لبا

 هلضف ردق وا هدیلباق قعاط هي 4 هدایت

 نگر E هلع اش و

 اکو وكما نعت قرهلوا یرظنو قف فرص یبسان#

 یلباق هعانط هشت 1 هر و

 یکدیدح صم و ۰ چ رک ۰ دوس < سابو ء یعولو

۱ 

۱ 1 

| 

aیلباق هم اط هش  

۱ 

 مکح ر , یبطق هدزوجح 3

 هک و ینیدن ولو یا رله یمدت اس 1

 ید 8 بم

 نالوا یراح اک

 یسذح KS «یر .E یلاوحا ا ( امر و

 هدلا وحا صومب ین دلو آ ترابع نده قلسل وشراق

 نکع ( - یالوط ندا ص وصخ ےک یک اما

 سس وم هنن رزوا یس ەد رفن» تانک هدهسا زامهلوآ

 یاک هدهلمغ تا قرن ۰ ییوناق ناو تىلى اق و

 . رد دعاسم هنلاصحتسا هجبت ر یرغوط هدهجر

 قحهلسالل وقهدب 1 اشنا یکن ورف «قاحوا هیفامعم

 : ردهطساو نیما اهد كم هل | نا لعفل اب ی همزلام

 3 لک كح هل دی آ هبص ول یلورف لب وهد هدیایوت

 ۳ ردە رج هطسا و

 فر الا طرح
 tr Fore یبهبمولط شاا نهلشیا هست ۱ . سا

 ندیکسا || . یسهبمولط نیفنای || . ( تعجارم
 شابهدنرلیک پرح معدق ۱ . یان كنسهننک ام واخ

 نلیدبا عضو نوجا قم یور شن هفرط چیقو

 .( تعحاس هتسهدام یور عي ( هیم ولط عو 5

 هحرد ك تیکوت .. سا

 هک هلغ وط EN هتک یسهلغوط شنآ

 كلبا لا هاست ا كت ران ورفو قاحوا هب اذا

 ن او ید وما ین1 ) دلیدا لا مرزوا

 ۰ ) ت هن رل هدام

ETTهدیرلنازق فس وهوة ول. سا » 
 هاذا که درله اخ وکو د ىسەچم اق شا

 0 یرلکدتا لاءهتسا FR هدن رلقاحوا

 جوا ۰ داف ن
 یراقناقرازاب هکر د رلقاق ی

 كو « ررلشیا هنا زاغو ندنکو 1 ۳ هدرلن و ۳1

 كا لق یسهبءولط نیفنای ندیکسا || ۰ رربیشاط مدآ

 . قیاق نالینال وتنوچ

Îهتفح ترد ابو  

 هلتهح و ۰ رلردة فو راط اھ د یرلقاق شتا س

 یفباق شب . و لتعرب اھد ندنرلقاق را زاب

 نىغناينامز ین دلوا قب رح هدعدق « یهجو كنسءاند

 ندنساق ی وطام ۲ ۰ هرادکسا ندل ون اتسا ی را هبمولط

 . ردندن رلل الا وق نوجا كم | لش هنلح اهت لیا ءور

 هدرادکسا ءرارلکب تبوت هدنکوا . نیما ی راقاق شا

 كلوساتسا نامز یغیدلوا مقاو قد رح هدا هح وا او

 هرلقباق وب رتارب هللا رلیجهبمولط « یرلهبمولط نیفنا
 سیب رح هدنلا یدیع و نیفنایو ریلیدیا باکراو لیمحت
 شی | رو ر وط وا هدب رزوا چیف هدلاح یغنیدن وط

 ۳۸ — ل



 سم ۵466 سس

 هنمسل جد یاتق نامود . ۳
 ۷ دل

Jقاسدواد یازق راخ ) رونلوا 2  

 تعحا ص هنن را هدام

 تقو یغمیدزق | . هر . یسهمع2 نشا

 شن از فلق سل دل ریوک توت نکا

 . یسهمقه

 هنتسهدام ر مس

 ۰ ۳9 ۳ 1 سم یدروف خیا

 كوا هلا «دلک . 2 5
 ۲ E 4ک یا . وط وو سکا

 فرظ صوصخ هغم وق

 ۰ ) تعحا ص هنسهدام هقسال اب (

 . (تعح | ه هدامو ) anê . سا راکت ا

N SE(تعحا مه هدامو ) ۳۳ ۲ سا  . 

 هش نآ روش با e دوخاب تم اکا

 ولک ۱ ۵ ك وک اب هکردلحم رب ود نک یس تاتو ز

 یعبیرادبعم كوس كا 3-1 رد اک لھ تک هرتم

 تفر هدنناب ا ۰ ردهدا رو یرلهدکشت ۲ ۱

 تمدخ هیاحاو داتا یسدق«شت آ هکر رقشیف  یعبنم
 یت ر مظتنم ربغ هر وغ یغیدناب كن و

 ىکا ق < زده ۵ « شک لی هکر دهدنلکش

 به یارطا كنهروغ . مهلا زواجم یهرتم ٍ وا

 ۹ ردترابع ندرلاق

 ۷ ردا

 « راناب اءاد ناه شتا هدارو

 قیرحو . زنک یعافرا هرتم < کسکو لا ك لول

 لنکشت یرانک . غا رفح ینیمز كنهروغ یاد

 یسوقوقه « یلاموده كشت و . زع یرل ایق ندا

 هدنفا رطاردق ه هفاسمخسرف کیا كنهدکشت ۲ .ردراو

 قره زاقهحرایزب رب .ردلوذب# هتف دا وم لاعشا لباق

 . زن هلول ۲

 هغء اب ردق هب هحنلب ردن وسقرهاس ۲ قارب وط ه ززواو

 یساروا لاحرد یم دلت وط شاار هاروا

 ۰ ردا ماود

 ۱ ی مس

 رسما هد
 ۱ . یدیا ریلیدنا هماداو ظفح سدقم شنآ

 ۳۵ هتنامز اك هدناربا ,كراتسریشن ۲-۰
 قراقیجهن رزوا رلغاط .یداقو یرلهصوعخم دیاعم

 كوس هدرلا روا یک یراکدتبا شقر هنهب وامس ما رحا

  هدناربا .یدارلرلیا [۱] نیا یارجا قرهقای رلشت 1

 1 )یا دهدا روم یک 5 نر دتا ات هدکشن ۱ الوا

  .یدیا زلر دن وس چیه < < یدا ریلقای ش ها ۲ قرەلوا

 1 ETE نيد ( هنسانع« ش ۲ ظفاحم) نایرذ۲

kg | 1رز . رلپ دیا و دن ام هشت ۱ ٌهمادا و ظفح  

 رلهدکشن ۲ هدنفرط سه

 یزک تكنهذم کس هدنآ ربا

 دنا را ۳ ندتش

 . یدلاغوح

 ماسجا داقنالا لهسهدیلاوح و هکنوج .یدباناجمابرذ ۲
 « یدا لوذبم هبننجرو هتف داوم نالوا ندهقرتحم

 ا , ردطولخم هلبا لو هل یرالوک قح
 < رلزاغ یلالادلوم ناقبح ندرلرو ینبم هنس هدعاسم

 قره شآ هلا مجلغیق رب ابو و یدنک

 نیلهجیک ( تجارم هنسهدام وج لع - ستآ )
 | کددنوچا كنو .ردبا لاغتشا هللا ول۲ رب قالداپ

 ىح . یدیا سل راهدکشن ۱ قوج هدناجابرذ۲

 ۱ ردشلاق ندنوا هدیبای كتكلمو

 هدناکس ۰ ید راربد رذآ هد وعم 1 هدعدق

 هدلح وش . ردهنسانعم ناکمو لح هللا یسراف فاک

 ۱۳۳۲ ۰ تا نم نیا نام ناکسرذآ

 هنیدبعم شت ۲ نلیدیا انب ما ةیادب

 راف هکنوچ

 . ردقدارتم

 ٤ ییدلند ناکس دذآ قرهلوا هنسانعم هدکشتآ

 نوجا ینیدلاغوج هرخالاب هدیلاوح وا رلدبعموو

 ی نالوا هتسانعم سنا كنظفل نیا [1]

 ندتبسنتادا هللا (تعجارم هنسهدام تاسناسل شن 1)

 دابع ًاعدق كن هلکو  ًارظن هنسملو شلدنا لیکشت
 اصضعب هرخالابو ینیدناوا قالطا هتنداع ی

 , ردهدقل وا نظ یکیدلدیا ليسا



 هدهتالو یغیدنلو كرلهدکشت ۲ و یریبعت ناکیرذآ "

 كرديا لادبا همیح یفاک رابرع .ردشلاق قدلوا مات

 . ردراشعای ناعرذآ |
 و ٤ یدیا هدنامرک- یونس. كرل ها ۱ 6

 یسوحم شاب هدهقررب نالوا لعتشم اعاد هدهدکشت

 ناردنزام ۰ یدیا راقای ( كنوک ) نابل « روخم
 ناور ئدنا ناور دکشت 7 ع

 هدنطسا وا یدالہم رصع ید نوآ «هدنسهداب یزا# ۱

 دنوتور هدیرابعم هکیدلوروک هدکشتآ مج ترد |
 هشا نالوا ببقم ینقس « ریدتسم یسهدعاق شید "

 اشنا هدز رطوم راهدکنشت ار یدبا هان 6

 ندارکوص نکیآ قیچآ یتسوا ادق . یدیا ریلیدیا
 رلهدکشت ځد هدناورشو وک اب «هدههسور .یتناو] ۱

 و . ردلوذسیم تف كاذک هدرلارو هکر وناو ۱

 لایک نلیدا اننا هدنیمز ادم هال دا لهدکشت ۲ ۱

 شفلوا بصن ورو رب هدنشاب یاب كن هقرحم «هدرلهرناد

 نفی اهن ددا وط رسا ندنحوا كلوب هکیدا

 شت 1 اکو رلتسربشت ۲ .یدا راقبچ نیلایرب یسعوامو

 . یدبا رلراقاب هلبرظن یدبا
 ندنلامتشا كصفم ءالادلوم نافیچ ندنا ورو هلبا |

 هم داقتعا ك راس رشا TE و نالوا ترابع ۰

 روهظ ندر هدتقیقح

 ناروش بآ ) رایدردنوس راتسور ییدا روو

 ها ا هند

 رذآ . یدا راو هدنفرطره كارا رهدکشا و

 لنا رلیدتق نالوا لعتشم اغاد دوبعم جنا ابو
 ینیدنالل وق هدنوا سکه و < ریلیدا هماداو ظفح

 کم هلن | دن د نورا هدکشت 1 هب هس ندهنس یش

 و ك رهک هنارا و ولت موقت 1 دیه ید روب

 . یدبا رلردیا ترایز یرهدکشت ۲
 كتهعیس ةرابس هدنسهعطق هبرتخش « هدنارا عدق

 نارا هنن . یدا راو هد ا ید هروک اةن ددا

 یدا را و نیرلمتسا ك لهدکشنت 1 ر وشم هدم دق ز ۱ (

 بس ۵866 بس

 .یدیا ناکدانا رذآ یاب تي هدکشت ا کهدز ربت هلج زا

 هلتسن هدانآ رذآ نالوا ینیناب ارظن هتیاور ضمب
 ندنر اما تشدزز هکنزرب رذآ . شفل وا هیمست
 یج درد جا اذ شنوا ات ندنفرط نزرب

 بوسنم «نیتنا نالوا نود رف رد بولوا هدکشت |
 دادرخ بولوا هدکشن ۲ ید ماره ذی

 و یخرف ےکح ۰ شخلوا ان ندنف رط دوم مات

 : ردا رکذ هدیا تن یا كنهدکشت ۲

 دش هک [ینانشور ناز نابایب همه
 داد زار دادرخ 1 ناحوح

 اکو شا اف کت ۱: بسا اد ارد[

 هتشدرز بولوا یان كنهدکشت ۲ ند هکتشدرز

 یدب و زمکیدلیا رک ذ یرلبسا
 نلیدا اس قرهلوا هنمات هعس تارابس هدکشتآ

 نع ۱۳ ۹

 هلا لکا یهدتتالو د نارا هدزمامز

 ا ونا مک اوو د قاش 9۹ هدناتسدنه

 ۰ راب دی ۱ 2

 ندرفصا ساحب هدنرزواشاطرب ع وضومهدن لهدکشت ۲

 هلا نودوا هدنجما كنو هکر ونل و بر رب لومعم

 دنیلد رب نا هناي كشت 1و « ریقاب رونو شتآ

 هدلاع یتیدلوا لیزاص هدنجما رب الاد: ولوتزوا هلا

 دسرولوا كجهنوس شتآ و دیاش « ریلیدبا برقت

 هنر ری یتسهچراب نودوا کیا نمی هلبش رط كاكتحا

 را رکن لا ققاچ ید هلق رط هرقنو برضایو گرهتروس

 لوذبم ردقوا تیرک هدزعامز .رلیدا داقا سلبقا

 قا نالا هدنآ ربا دل رک « هدناتسدنه رک نکیا

 شت هلا هئادتنا قرط هن هدرهدکشت ۲ نالوا

 زکل ابلاح و . ردندنطارش كاتسرشن ۲ یلاصحتسا

 هلنتقو . ردلکد ص وصخ هنم راتسنرب شن ۲ فرطوا

 دوح وم قدهل وا ندنساب اش كنبهذم كالتسربشت | هدامور

 (هدکشن۲ ع ور هدرلنو ) هدنرلدصم لاتسو نالوا

 هل وا هنن نوجا كنا لاصحتسا شن فک جد



 .رویلواوب سنآ سااغولیصا هدنرلدنع .یدیا لا
 . (تنجاص هنسهدام تاداعو قالخا - شا. )

 هدنسه دلد ناماد هدنراوح یایبمو «هدناتسدنه

 ین ی ۳ دارارک نعي فتن زاد سر I دنه

 شت آ نالبقاب لوا هنس ۱۲۰۰ هدارو هکردراو

 . شعا ظوفحم نالا () سدقم

 . ( تعجام هنراهدام سرف « رک

 ر

 ۷# دن سرا 2
 ي

 ادناموق 1 نلیر و هد رام ا |

 ندکمما شن هرازادنا ع الس هکردورو نانیلاچ ایو

 . رردلس یامز قلوا غ راف

 هب هدام کیر اقوا . سا ؟
a Ê,تح آم ی  

 Ee رن ينا یک

 ۳3 هنن رزوا ادناموق نر و 5 ردا

 نینآ

II وا 

i 

 قوا 8 ندکع ا .

 اد شكا |
 ههدامو ) شل نک ۱

 تعح

E eهدب رلن | زق فىت وم وقول . سا  

a 
 ۰ رد لا ۳ نالسالا وق نوجا

 و ) یسهاد قارحا . سا + نر

 E هب هدام اک

 ARS هنسهدام کیو

 هدهع دق تایراحم رح . سا

 كرەلىدىا ان هقرح داوم ا

 یلک شنا ۱

 1: ا
9 

 نلیدا ا نوجا قاب یقسهس رح TF نمشد

 هل | هاعتشم دا وم هن رلشاق شک e یر دارت

 شعالنا رطاق 3 یرلدح وف قنا ینعل رلدح وف ولم

 یراق شن ¢ یر ینمهر ۳ یرلتمد یریچ

 ۱ ریز « روکو e د رکو کو نيد نودنار
 هدام ۳ نلیدا تنگ رر ندیروفاک شلدالصرا هدنغاب

 غ وفأ دراو :یدبآص وصخ هنعای هدنرزوا وص هکهق رحم

 یرلطیرش ماچ «ننید تولپ . ( تمجام هیهداموب )

 .ینمهرت « نارطق « هلچ رهک « درکوک < یزقاس ماچ
 پوط او قامو رب قرهل دالصبا هدنماج تورابو یز

 هرخ « کلموک شنا « هقرحم دام نلیربتک هنلاح

 عضو هبران تالاو هیقارحا داوم قوچ كب اهد یک

 كذبك لعتشمو هيرا داوم و . ىدا رونولوا راخدا و

 " قابترب لسفت سوا كرابناو قرهنوق هنا یرابنا
 . یدیا رونولوا رتس هلا

 ۱ ریلی دا هوالع هدهاعشمر نبد خوراس نوا ثمر و

 هنسهقزآ كن راک برح ایرٹک | یرلقاف شت"۲ .یدبا

 هنیرلیک نمشد هیبرح ةنیفس . یدبا ریلیکچ قرهنغا
 0 تقو وا كرەدا برق ردق یغیدلوا نکم

 قرهللرب ۲ ندەهيرح ةنیفس ینیدلوا طوب

 یسک نمشد هلبا قنقا ابو هلبا كروک ابو نکلب

 هل روص و یفیاق شنا « رلپدبا قوس تر

 3۳3 قرهلست هماق < رااح هنن افس نمشد بولک

 نمشد :یسق لنآ .یدا رونولوا طبر هب ېک یغیاق

 تانک, تقو ینید ۲ یرلکنچو ید شا , هنتسیک

 ناولو یلغاب هدنسهقزآ كنیک « یهفئلاط ینادناموق

 Rl هداوم و هدن اجا

 ناولو هدنغد اق Ok هدعل

 عب خوراس هرزوا كا قارحا یهران داوم

 ا هدییدنک كرهیلشت۱۲ لبتف نالوا شفلرضاح
 و . رلددآ دعا كاروكا الاح <« ر

 هداعلاقوف هدهنبفس ٌةرادا « روسج تباغ ینادناموق

 یک یغیدنولوا دوت ههر لاجر نالوا هام

 رونولوا باخا ندو رم ریادو یرح هدیرل هف اط

 ۰. زر دن هلادنص رب

 قرهنای یک ینیدنولوا لاعشا یسک شتآ . یدبا

اقارحا هل روصو یرایک نمشد یفیدشانب
 ..یدا رون ولو

 ردمدق یامعتساو ثادحا تنیریک شتآ

 لامعتسا رلکو هدنسه رم تابرام یوا نورق

 رنک س 1 یخد هداطسو نورق . یدا روئ ول وا



 هدایز لا یرلیک سا طق ۰. .یسا یل

 هدنتمدخكمهلبا قارحایافس نانو .یزبمدهدناق

 هن روا كنه افس نمش هه کا ؛یدروال وا لا بر ۱

 < كراك زوو هدلاح و . ردردان ینیدنلوا قوس

 نوجنا كمشود هنیرزوایسیک نمشد هلبنایرج كرلوص |

 هیلع ءانب . یدیا ریلیقارب هدعقوم رب قفاومو بسانم (

 نوا .یدا لکد ققحم ردقوا تقفوم هدلاوحا هلو ۱

 قیها هدرازکد.ییآ تانزاقاتشت 7: ہد رع
 اود كملا هرادا « كىكچ یرلنو نک .یدنزآا

 لامعتسا تروصو ندنغیدلوا راب رب لکشم نوجا

 صبصخ هنر رام لحاس زکلاب كرەلىدىا كر

 ۱۸۰۷ ۰ رازیلکنا هکردهلبا هجو و هتشیا . یدنلوا
 نالوا شمهلریمد هدنساسم یسهطا یک هدنح را

 قفوم هقارحا هلا یرلقاق شا ینساغود هسنارف

 ۰ رای دلوا

 رب « یراقاق ش1 | رکوص ندنداجما  رالهرز

 تابرام .یدنلوا كر نوتببندنکجهیمهروک شيا _

 .یدلوا ماف رلودس روط هن رب كرلت و هدهرضاح هب رحم

 هدیرلیک شت ۲ نماشیا هللاراخم قلهرآ رب هدهرتلکنا

 زکد» دوخاب « ولواژ هرلنو . یدیا رلشغا ثادحا"

 . یدنلوا كر هدرلنو طقف . یدا راد « <

 یدیا رلردیا ریبمت هقارح هنسیک شن رلبرع
 یک ولرد ر هدهرصب هقارح » : هکر وند هدس وماق

 یرلشیا شن قجلبتا هبادعا هدنجما هکردیسا

 . «رونلوا ریبعت یغیاق شن ۲ ۰ یسیک شتا .رولوآ
 مان « هسامع هبرحم رافسا » هدنقح یزاسک یش (

 قلعتم هنسه رات لاوحاو هنعاوا كراكو < هکر

۳ 
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 یاهچور ه دیفم تامولعم نالوا جر دردم قرهلوا

 3 ریلی آ ۳

 چاق رب ارظن هنبرللامعاو بیر تروص راه ولرو 4

 هفنصکیآ هجیلشاب یخد هارتهح تماسج « بولوا عو

 یی دنلوب مسقنم هج همطقو تماسج كرلن ون .رلبیا ةن

 A A ۳:۵7 یا یه رب جن یاو هک ےک قد ےک ھت ےہ کک ف اے ےک ھے ےک ےک ھام تم هم رج د اس ھے کاک ےس ایک کے ےہ ےک یا کک

 بس ۹۷ بس

 كحوسهدنتماسح ( هوقسا ) ادع یر ندفنص کیا

 هات ینیدلوا بولطم یرلتناتم طقف ۰ بولوا رلبک
 ندنکیدلا اضتقا دش ردق لوا هجن رالا عا تروص
 هنب رلفرط جت و رربنلق اشناقرهلوانراتو فیفخ تاغ

 داشک یغد یرلرابمول ناراتروق ناج مج ددع کی

 یسهرباسوهمرآ و هنککت كن هنیفسرب یک و .یدر ونا وا

 تفزو هلعتشم و هران یازجا عاونا لخاد رانا و

 الماو یر هللا هراس هام داوموتورابو یرلبجوف

 رونلوا قوس هنرزوا یساغود نمشد « ټوتلوا

 هدننوردهدنررق نیحورونلو یلادنصهدر هدنسی راک و

 هلهجو یسانم یهروک ذم ًةنیفس رلتجیک هام نالوا

 طیلست هوا هنفس نالوا تولطمو زدقد ر دشت وط

 هداشک رظانتم هزکد هدنفرط بق ارکوص ندکدلیا

 راردبا اقلا هایرد یرلیدنک ندررابمول نانو

 طظ ؛ یدرارات۲ ناج هلادنص یهدیرک كرهزو و

 هبهب ولطم تماقتسا لاعشالادعب كنهروک ذم هننفتس

 وک ندنفیدلوا رسعتمو لکشم هلتناغ یمجو و قوس

 ااد < بویمهلسالل وق الصا هنملع اود هدرازکد

 رلیداقوس هنیرزوا نئافس نانل وزادنا رکنل هدنامل

 ء طعدر ون وا لانا خو داخ اونم فا و

 رل ( كيك ) یکیدبی* انداع یننصرکید كراهتواروب
 فیفخ تیاغ هلتبسن هنتماسحو كوي اهد طقفو هدنمجم

 هدلرلنود : هجنلک هنب رللامعتسا تروص . یدا رلقاق

 شا راک ټټر زنکیدتنا ایک ذ هدیراقو یرلقاط رب

 ررونلوا بیر هرزوا قعاب یرلیدنک قرلوا ییبع

 یرامم هدکلیجیکو ینوق هدکنکح كروک هنیرلجماو

 «بونل وا نییعت قرهنا وا با |ندنرلسادفكدا رنانالوا

 رارونلوا لاسرا و قوس هنرزوا یافس نمشد

 لاو ما یاس نوجا نما یرلن و هدندنراهقرا و

 ه هنیفس نالوا بولطم یقارحا ۰ بولیردنوک رلقاقو

 قرهردشت وط یرلقناق یرلقدلوابک |رهدنرلب رق نح

 هرللادنص نانل و هدنرل هقرآ وریلست هزکد هدیرلبدنک



 س ۵۵م

 ۔رالآ یشهدمقیرح یرلقدلوا قفوم هنسارحا قرهقح

 رانا هدیرلقاطرب كرلقاقو . یدراردا اشاع ندهغ

 طثاسو ردق یعوزل هنرلتورد طقف «بولوا ندنعو

 موج هن رزوا یتافسنمشد ارکوص ندقدل ۲ یهقارحا

 تال 1 ضعب هنملعرلیک یراکداس هل وق وص هت ران اب كر هدا

 ندرلنو . یدرلردا هلاوح یرلشتا هلا هففخ

 هدننروص نیشتآ ةراوف رب هدنرلفرط شاب كنب راضمب
 رونولوب هناوطسا یلدعم رر رروکسو شت آ مطقتبال

 قیاق رب نالوا حلسم هللا هشهدم تا رب هلوو

 ۳۹1 هب یک نامز ینیدآوق وص هنسهنفس نمشد

 رروکسو شتآ اوو رال ندا روا ردق هب هجم رب و

 یخد هدرلنک راهرا وف وللثم و < هکوب لاح . یدآ

 هدلاح ییدلدیا برقت هنیراهنیفس نمشد قرهنولوت
 رب ترابع ندقمریدغاب شتآ هدلو وش ندنف هلقای

 كرهنل ولآ كنغياق شن هرکض عبو رولوا ادیب هقراحم

 عون ضعب « هيلع "ءانب . یدرولوب عوقو هدیفیدنا
 نایلوالباق یسافطنا یغد هدنجما زکد یرلقاق شا

 < بولوقوص هننئافتس نمشد الماح یبهلعشم داوم

 ندک با قوس هنرزوا هنفسو ندقدقای یرلنو

 یسکلهتكنون « هکیدرلردبا تمجریرلیدنک هرکوص
 . ردراکرد ینجهلوا هدایز هدندنرل رکید

 هد رم تایراحم ردق ه هحناک هرلتقو نیش تك کلم

 درلاغودقوج كب ندنزو قرهنولوا ماود هنل امعتسا

 ناجل ارة ەم ۶ نیلوا قاب ترم و

 فرص ندنلوصا یرلعلوا لامعا نداشخا كلن هس رح

 هن رل لوا اشنا ندعاش یداعو كرلحو هرز هلرظن

 یغی دلت الشاب هدهنرلاشذاسما هاهجولوا و ییدلر و رارق

 یرلقج هیما رای هشيا رب ترا هدلرلهتولرو نامز
 ؛ ردشعولوا ظن فرص ندنرللاعتسا لکا ققح

 كرت نوتسو هلوا یرلنو نف بایرا « هبفام م

 كرەبم هديا زیوج_هدینهریدنول و هدلاح رب شم ولوا

 راشمشلاچهغا رفا هباقرب هقشاپ هلبا هچوكجهب هلال وق

 قرهل ۲ هنکوا تقد رظن ینراامعتسا تروصو

 امش هاعدراب كداجما رکفو ًادانتسا هساساو
 نالوا هدنمکح یحالس شهدم كا كنه رم تابراحم

 ۱ یخ رل « اط وبمنتسا ود روط >» و ¢ ودس روط »

 لمات زارب « هقیقطاف . ردرلشلوا قنوم هداجما

 هدام کهدنجما كرلودس روط هيا رولوا كح هاب دیا

 ندنغب دلوا ترابع ندهلععشم یازحا هدلاح ره هب رخت

 عالصا تكنیکلوا عارتخا یکارکوص هدنروص وش

 ه نههللدیآ هپش هنخیدلوا كعد یبع ولوا لاک او

 یشدنولوا تمجارم هخراوت فئاص « یدعا

 ۱ ۳۵ رش تابراحم ید هدنمام رلدلم کسالا هدنروص

 د, دروب تباغو شلناللوق كنرلک شنا

 یرلتدلوا شلا ارجا یرلهقرو هرخم تار

 لس وتر وق ندهعدق نیخروم هاجزا .ردهدکلروک

 نالوایخت یاب درک ریبک ردنکسا ًارظن هنتیاور
 نروصح نامز ییدتیا هرصام یرهش [ روص] ریت
 ۱ شمنلق تعجارص ها رغ هلم ساو وبشا ندنرلفرط

 E0 لاا یک سا ارت ھم

 هرز وآ هریغص هريزجرب یرهش ریت « هک وش

 هلزاغو رب راط ندنلحاس هکبف هلتهج ینیدنولو یتیم

 اک رق کتنا "ندننبدلوا سلرت
 قیرطو كرهرتک هدوجو رکسا باشخارب دتع ردق

 هج راک < بوشود هنیرکف كنا طبض یربش هللا
 .ریدشآغوا تدمنوزوا ریو ندقدر دشلاح یرلن اسنا

 قفومهبرقت ههر زج ییرلکسا روک ذم ارکوص ندقد

 ۲ و اتو ىا الر هدا نفلوا

 حج كا ناولو هدنرلدب هلثبشت هوم ییراکسا
 ماسو شاط ینفرط جیق باختالاب ینرب ندرلنویاق

 «یراقود ندرح حط س شاب «بوریدلوط هلرلقارغآ
 ا راشمر دلق نكد «یعظعا عافترا رو
 لات ا لباق یتمسق ناولو هدیراقو ندنحطس

 راځ هللا میام رب يلتېجوزاو ویوق ِترابع ندرلهدام



 همام داو« ماطر لاعتشا لباف هم هنلخادو الط

 هراکزور ر دعانم نوجا موش انک وص نک دا 8

 نایالشاب هب وبه یرغوط ندزکد . ردرلشاوا رظتنم "
 نوت چ شدت راضحا هلا راکزورر قفاوم 3

 یرادم هنیربس تعرس ۵ بودا دانک ینرانکلپ "

 هراکروک ید .ینهتاط, نیک نوا 8

 شمریدتیا اشنا هلتقشم لو كردنکسا قرهروطوا |

 نیح . رلبدلبا موش یرغوط هکر دسنم ینیدلوا ِ

 نم هب یک و ندک درک هر هغ اط هدن راب رقت ۱

 یعهرتک هعوقو قر هقبج هفج آ رگ ندکدرو ۱

 رلول ۲ ددش هتفارطا . رلیدالشاب هب اشا یاس ر

 RE ه_ رغ وط كش نالوا هدقع اب قدهحاص

 ردقو قرهردشتوط ید ییلکسا یداصت هیلکسا ۲

 ی رادیما نوت كردنکسا هل رکماو مس كنشک کا

 كب هلکسا هحوقوا هکنوچ ؛ یدلیا ابهو وح هدنارب

 هدنزو ك وص قرهناب الماك هدنجا ناز ۳ ۳

 E SFI یدلاق یرتا ر هقشاب ندندامر

 ر كحهلس هند کک ناه ن وجا نامر ی دو

 -فلاس قرهربدا۲ هزوک ییارجا اهد ینالمع میسچ

 لئا هندصقم هل رط قمر دلوط یزاغ و لک بل ۱

 هی دیک یک ایت ییدتا فرص هدهسا یدلوا

 . یدا شلو یهحرد كحهرو 2 اصوا

 هنفیدنل وا لالدتسا ندهخرات ٌهعقو وش هتشا ۱

 لامعتسا هدهب رم تابراحم هلبعارتخا یسیک یک ًارظن

 كليا بولیروک هدرلیلریت هکوا كليا یروصت كنا
 لاصحتسا هاتیقفوم لاک ندنفرط رلن ۲ هنب یخد هجا

 ۱۹۰ ۰ نددالیم نمی « ارکوص ندنو ۰ ردشلدا

 هنلامعتسا IDA خد رابلسوداد مدقم هنس

 تالیدعو تابقر یلیخ هدرل,ک یرلقدنالل وق «بوالشاب

 نانلوا فی رعت هدالبو شلوا قفوم هدهنسارحا

 ی رله رح تردق هللا اشنا رلهتولرو هدرلتروصو لکش ۱

 قبس هدب و كرا سودار هتشيا ,. ردراشهرتسوک
A 

 — 0۹4 تا

 نم ةنغيدلوار تا زاخو مظع یرلتهدخ ندا

 هرلنو كفا داما وبشا ندنف رط رلخرّوم ضمب

 تاحاضبا هدالاب هد هسیا شاروک ییدلدا دانتسا
 ندرابلسودار هرزوا هجو ینیدنلت هاکحو لقن هلا همزال
 ؛ شلناللوق یرلیک شن هدندنفرط رلیلهکیتف لوا

 .ردرلشغلو هدهحردر طرب یراقدنالل وق كران ۲ طقفو

 الامور كښ ننک شا ارکوص ندرایلسودار
 رخ رلخم رات یفیدلوا شل الو ى ندنفرط

 هللا « رصیق » < هک هل وش بسا و رارد هدکمر و

 تایرام نالوا شلو عوقو هدننایم « سومو »

 ندا ادناموق هنساغود « سو«یمو » هدهلخاد

 سوقرام » هلا اغود ک هدنتعم « سویساف »

 هدقعای هدانیس قرهلوا هدنسادناموق « سوئیویمو

 موشر هلفغلالع هنرزوا یساغود « رصق » نالوا

 كم و نالوا ممصم ونشاب تد نشا د زوصت(نسا رچا

 هلق ندنساغود قعم « سوبساق » نوجا یسارجا

 تفز یرلیک مقاطرب نالبناللوق هدنراصوصخ تراجو

 كرهدبا الما هلرلهدام لاعتشا لباق راس اهدو ریدنک و

 لاا راکزور رب دعاسم ارکوص ندکدتا راضحا

 روک ذم بودنا لاخدا و قوس هتن اه انس نت

 هدنرلب رقن هنساغ ود كرصق نالو ازا دنا رکنل هدنامل

 قیرطو كرهلب دا داق هلتشم داومیانل وب هدن ران ورد
 برح فنص یجمر كنامز لوا یسهعطق ۲۰ هلا

 قلوا ترابع ندرلنویلاق میسج نانلوا دع ندارن

 قفوم هقارحا ندر یرلیک هعطق ۳۰ هرزوا

 د نیل یا

 ندقدلوا لئا ههمظع تقفومو ( سواق )

 هدنلحاس ( اسرالاق ) ندنساغود ( رصق ) ارکوص

 هقرفر رکید نانلو زادنا رکشل هدننامل وسو ناک

 .یدلیا ثبشت هنسارجا مور یجنکیا یخد هنیرزوا
 ۰ « بولوا شهدم هدایز اهد ندنکلوا مویهو

 « سونساق » , ددشلدبا ا رحا هل راک شت"آ ردق



— o ےک 

 كنان ود نالوا نشد هلت راک شا هعطق ٤۰ وشا

 وک نه بودی موش هدهدندش تروصر ندننبحانج

 هقارحا ی رلقاطرب نام اسم ندا لکن یاغود

 رک اسع كناغود " روک ذما هداریص یشتیدلوا قفوم

 هدلاح رب انف كننافس ناللوت هدنرلهظفاحم دد یسهعنجش

 ی رلقدنل وا بیرخت هدز رطرب ردا لالخا ین راسومانو

 بو ۲ ناج هرلیک نابلآ شتآ زویه كزەر وك

 یساود سویساق هلبا داشک ی رانکلو
 هدهعطق مسج لا و راردبا ارجا موه رب لتدش

 وا رلرلزا ر تاو بسا یھی الاغ داخ

 هدنجمآ كس ویساق تاذلاب ییرب ندنئافس نلیدیا رسا

 قرهالتآ هن هکلف رب لاحرد موق هلغلوا یک یفیدنلوت

 مق كنساغ ود و شمل هراتروق سف الب جوک
 هند نشد ندربكنيک سج (4) هلو ید یدقاب

 هتعحر هدلاح رب ۱ قتتخیراق هم ر روک ییکیدشود زبسا

 . ردشاوا روح

 ندنرلفرط هرئاس للم هدارکوص ندرللامور

 هدناارام قوح تك. و شلدآ تمدخ هنسقرب رلز وب

 .هندالبم هنس (۱۰۸۹) س : هاجزا . ردشلالل وق

 قوس یثراق هرلن | زب ك « نم وق ىلا ا

 هت ولرو رر اتداع رلهنفس ندبا لنکشت ییاغود ییدلیا

 تروص رب یور شتآ هدرلهنیفس روک ذم « بولوا

 هدن رلف رط جسقو شاب كرنك .یدا دوحوم هلم

 هدشابندرلنو « بولوا دوجوم یسابلوط شتا ررب

 نوما ققان یییک قجهدلوا موم رلابلوط نانلو
 كجهدیامویه هننرزوایغد رلنانلوو هدچیق یکی غیدلوا

 تیاغ هنرزوا

 . یدا نوجا هعفادم یشراق + یک نالوا

 هحیلشاب نلیدنا لامعتسا هنولرو هدهررخا نورق

 دیک میت الو ادا وا نات

 بولغم ندنف رط یساع ود زاکنا یی هنس ( م ۱۸۱۷)

 ساخت وا اه ن :نالاوات ہم هلیمان هباموآ نالما

 ندنفزط رازن رف یسەنس م ۱۱۹۲) و یشراف

 ریز هجورب رله راحم

 ر ذمو تاجو قفتم كراك هل زیکنا
 ۱ یسهنس ( ۸۱۸۰۱۷) ؛ یشراق هرازسنارف ندنفرط

 | یشراق هنساغود زیاکنا ندنفرط رلیلنیج هدنوطناق

 ۱ ینیدنلوارک ذ ید هدیراقوب هدهسیا شفاوا لامعتسا
 ۱ ۱ رود روطو رلیوط مینج و نتافتس یلهرز هلمجو

 0 دنفب دلوا شم الاقیسمها هد كون قت را هن رزوا یر وهظ

 : ۱ «,ردشلدالاطباو رب ندنفرط تل ودره هدر دمنش

 ازد راخم ۱ س
 AE موک سن ۱

 هدیدس شت ۲ اکو رددسرب نالساب هنتیامن که درک

 "ث . ( تعجام ههدامو ) رلربد

 نوجا كمهاشتآ یرلود ی روطو یرلپوط |
 تثمو یم هدنرلهنوف قیرتکلا نانلوا لامعتسا

 ۳ هتوراب یهدنفارطا هکردلت نالوا طبر هنن رابطق

 ۱ ۱ ۲ ردا له شا

 ۳ یبروک شنا هدننابیرقاجوا -- هنکام -۰

 ۱ سنا هن دزوآ كنهرک ریمد نان وق یاسر دس ناد

 ۱ . رلساب كرد روا هلا یسهلغوط
 كرهربدنود هیراقو یولا كشت ۲ نانا هدقاجوا

  .ردقمردنرا یرورحقع اهن رزوا یحطستا ۱كنازاق

 1 .رویلیدیآ ریبعت هدیجء ودول ۲ هنسو روکش نا هلتهح و

 دصقم اتا

 . ( تعجاص هنسهدام قاحوا )

 یسهلتک ش٦ كاوت ويس سا ۰

 ۳ هدرن نایالراب ةدنیمالوک او حد
| ۰ 

 لاعتشا یالوق ك,
 2 دالصیا هلا داوم 0۳0 جز شل 1

 .ه رام یرحب ندیکسا بولوا ترابع ندنرلهچراپ زب
 كرهل ریدشیلبا هنفرطرب نوجاققاب یتسیکنمشد هدرل
 ۰ یدرولل وا لا

 نقش

 . یسهخزا شنا

 دا راسقودو روا كل وب اق , سا

 و ی رفا هئم ی
 باد تیر قرهقاب نت ایم نلیر و

 , دون وا

 دەجیک س



 نیا نی ارد لب دنا
 هدناربا « هدناتسدنه . ردعدق ك یصا تك هاش ۱ 1

 یرلیسومناربا عدق .ریراو ردق هنناداعكلتس د

 هللا یان ناکرهمایو هدس نشج هرک ر هدهنس

 كن ش وه 3 هتاور هک یدبا راردیا ارحا یار ۱

 نواراک ذت یروهظ كانبهذم یسربشت ۰ 2
 یس وڈ فا :شعا لیتا ارحا هنسیهو سشملوا ذاخما ۱

 ننیدلوا هللق ندكنشوه كنمارباب شتآ هدهءانهاگ
 هلا رهم نالوا هنسانعم شن وک ناکرهم . رودیا نا

 ا رظن ۰ هنغیدلوا ریعت 3 کک ندنمبشت تادا

 هکن وح .ردهاظ ت تك هدتبساذم یهدنش ا ا 1

 نم هتشاا یهدایس ۰ نتروص كیا كکلتس 9

 هننسداه سرم ) یدا تدابع ندقعاط هشن رک

 هسمششت ۲ هدیمارباب كاتسرشت | هتشپا , ۱

 . شفلوا هیسن ایش
 هدهرل ومناپسا دنور نزار ک ناج ۱
 ناژآرغام هدانایسا هنسهجنک شف ان الا هکر د شم

 ( تعجام
 رهم هلا بی رعت ینهلک رابیع

 راددوم . ( تعحام هنسهدام ناحرهم ) رارد

 یری « شفا نوک کیدی كنماریاب شماق ید

 یراهوروا کسا كراماخاخ ۰ یدیا راو یتداع ققا

 رب نبلاق ندرلنو قرهلل هچراب « ربل یرلرک و

 یصع هدنرل هند فاظو یو « رولوروا :

 رالعشمو قره وقوا راهموظنم دو قرەقاي رلنالوا

 كران ایتسرخ . یدیا رلرزک هدلاح ینیدلوا هدنرلل

 ندو هد [۱ ] تب كمزك قرهلوا موم هد الا

1 
۱ 

 ینماریاب شن 1 «یقلنابتسررخ هبلع, ءاتب + ردشلا
Eثادحاو داما یدنک ءس رو ین  

 نان و تار تی ۱7

 هنسهدام تانانسا "دن شا ) یدا شع لو

 شش هدنارا مدق یریعت 1 هک احا ا

 مسرو زرط EET ؛ شلرو ما داع

 ؛ ددشل الا وق ۵ دیس ایچ

 سس 0 س

 سسؤم هدایوروا ِ هدایسآ ۰ هدف رط سه یدعا

 . شنا ) ۰ یدلو دوجومو قالخاو تاداع
 یح « یدلیا بیوصتو لوبق ( تعجارص هنسهدام

 هكرهدیاتبسن هاب ترضح هنمات كتر ا

 نوجا كلو . یدالند یسطرو يج ترضح هن دآ

 نالوا نوک كنابحم ت وضح د دن اه کن اعم رخ

 . ریلیدا ارجا هدناربزح ٤

 ر نالوا دوجوم یرب ندعدق كغلن اتسرخ

 یهدنرلمهلا تبسن هایش ترضح یارباب زب « ییداع

 یناژ یلاج یهدناجرهم اب . قدامهلو یبجو
 ؟ رایدتا نظ

 هرزواینیدلوا یراح یرندعدق « هدقلن انتسرخ

 هدنمارباب نشت یرلکدید یبیطرو ي ترضح

 < هدنرهروا كره رقو هبصق « هدعضاوم كسکو

 شدنج هدنفارطا كلو « ریلبقاب

 ندنرزوا كراشتا و هدرلر ضعب + رلیدبا صقرو

 شن هدنررب نادم

 . رلرایاص روغوا یوو رلزال

 ۰ هدرارب یاو نادم ٠ رازدنا ا رحا هدنار زح

 هایت او ار هدنرلنادىم < هدنرلل وح و زاغ

 . راراقاب قیاق
 نوجاققاب بو هلشت ۲ یناقو رح .سا تست

 نقل یا نان ول وال امعتسا با

 هرزوا ققاب شن یکی ندشتآ رب شعای | هدام

 یسهجرای شن 1 هدرخ نانل۲

 ینیدلوامزال نوجاكمريو شت هقورعر ||

 قاجواو هوص :یث نانلوا ذاا هرزوا قملقا نامز

 : ددا ر یا اربح نوجا قمر دشت وط

 میانص « هدنرلهرادا وا یریعت ریکشتا ےہ

 لامعتساو ذاخماهرزوا كمرب و شت هناقورح هدن رقاحوا

 . ردلماش هرلهدام نانولوا

 ها تیربک ینافورحم یک هرئاسو روک + نودوا



۲ — 

 كلوب . ردلكش» كب ققاي هبیرغوط ندیغوط
 قمر دشتوط ست آو ققاب شت هللا تبریک نوا
 نالوا مزال یسهلیالامعتساولاصحتسا ایرٹک ! نوچا
 هدنن تاقو رم قحهل ر دشت وط هلن | رشت تی کیک

 هطساو هرزوا كمهلا تمدخ هللاقتنا كس

 هرادوقو راناب یالوق « رشتوط قواج نلیدا ذاخما

 مه مرداد وب ا کرک کا
 قارتوط اک ۱ نوجما ققای ین رکیدهدام نالا شتآ

 هدننب دوقو لصا هلا ی قماح : الثم رولوا

 ناقج ندقفاح . ردقار وطرب ( یواق جاغآ ) وا

 لصا ږکنوب ارکوص
 « نوچ تبریک . ملیقاب یش نالوا بولطم قارحا

 كلذك هشت نالوا لصاح

 یک روک « نودوا ًاذخا ندنو .

 < رو دا طص 1 رونوط یش |

 . ردهل و ەدىدغاك واق

 رلرولوا قارت وط

 هدهحرد یحنکیا نوجا قمردشتوط یهقرتم داوم

 کا | هد هقرتم داوم نایالراب قواح نالسالل وق

 هللا تیرک رب الثم . ردشعولوا ریصت قارتوطو

 هدارو « زکسراقای هیرغوط ندرغوط یوم

 یرلهجراپ نودوا نبلاق طقف .ردیوچكترک ارت وط

 لکشم ردته قاب هلروصو

 دغاک « هرواجم « رلقارتوط قاطرب هدهبنرم یچنکیآ

 لصا هکریلیدبا لامعتسا رلیش یک هربچ « یسهچراپ

 . ردداومیک و هتشیاا زمکیدید قارتوط ابو ریکشتآ

 هلریکشتآ نلیدیا لامعتسا هدمیانض « هدتی ؛روما
 رهلدنا عابشا هللا هننچرو نارطق «ردراو یعاونا

 ؛ یرهجراب هغنو شعالغابو نهلستک هلاح تمد

 ها.-هقط هنجررب یرزوا قرهل ربدلاط هنجمایعای زاغ

eیی  ASARار  
 7 اج یرهجداب روموکو یشالاط نودوا یک
 دسزت یرلهلاعتشا تیلباق هصاماو نانولو هدنلاح
 یواح ینایکسم لئاع اکو و هاج رهک هرزوا قع ول وا

 < قوا هب شا

 1 اردک عوررب جد داوم شلداقىبضت نالوا

 یهدنر نودوا ِ لک پارت يلغای هقشاب ندنوب

 اقالراووت هدنتماسح هطروع ندنطولمیروک قوقو

 قوچ رب هلا لتریهدربهدننخ یملفنوشزوتبودیا لیکشت
 )اما ریکشتا رب دعاسم هداعلاقوف هسربلد ندنرب

 | یوا یتاینمآ رلتالراوو وبشا . رولوا یلدیا
 کلا لاستسا بوتلوا هظفاحم هدنجما وطوق هکنت

 را شن یر ربدلاط هجا غا زاغ الوا نامز

 ۶ لتوق تاغ هابئسح یسلوا بوقتم گر لقالراوو
 رلقالراوون رود نم ۳ وصندنل امعتسا .زاراباب هدنر وص

 ۳ را یلئالوت بولیدالمیا هلیغاب زاغ رارکس
TRE Tak۳  

 دقاروط عون رب ناشوا ریبعت یساریچ یوک
 جر شلدیرا ےق ٩۰ كنبرلپاص رصم هکردداو

 ةقدر هدنجأ وسأیر تراع ندنآ رطق مق ۰ هلا

 بول دا لاصحتسا ندنسلر دنا و قرەلوا ۳۳ ردق
4 

 سد ردق هب هحرد (۱۰۰) | وص ندتدلدور وق

 ورع. 86 )زاوا هحول یئدعم ر شلدا

 ۳۳ یا ک۲ نالوا ینهدرککر
 ما ینههرن و یا زاغ یرلقوبح جاا چی“

 قودوا هترزوا و رینالغاب هدنلاح ت.د بولب رب دلاط

 ا منا یخ نرم داوم بولت
 5 ۲۰۰ هرکشت ۲ لتبنمآ .رونل وا هطاحا هایسهقبط

 اذآ ها یهد تبز ےس ۱۰ « نافلوق دوخاب هنجر

 ۳۹ شلدوکوا راف ۱۰۰ کدوم ندکدلدا

 وی رب دشراق هلا ور ۷ هو یستوکود

 ۳۳ دا ووا ىت هدنلاح طب بش هعا

 د «یوق هرابعز < ريشا ا هاعنم داوم ضعب

 مع ندنکلوس « صاصر عباد ضحو یبرع
 ا رلوطوق اره دیا هطاحاهیا یریخ یشاب تبریک

 هول وا یک یسوطوق تیربک یتبط راوطوق ۰ روناوا
 رک ےق ۱ روفسوف لکشالب ےسق ۱ یرلحطس كاد

 ر ترابع ندیانشور رخ مسق ۱ و نومیت

 1 رونل وا الط هلا



 نایا راب هغل وا 1 هنا

 | E كلشي و , كلش 1
 ۳" شرع ۲ یخرا لقا هنک و : : ىش قجەلىقاي

 ناب وق ا ۱ ۶ ژاما راب هثبش رب هقشأب ۳

 مچ + هک یی
 ص وصخ کما له وهفع وق ش دمد 1 E مدآ کون وک

 كنا رق فوم وقول 0۳9 ۱ ۰ ناد ۰ بو

 لحم نالوا یواح نمسق نالمقاب ست ۴ ینعب ییغاجوا

Aبهر ن كز تا 1  
 كلش 3 .(یلکش ی دعتم

 زین از ) ۰ صم یا ا تم تلف تارمهاکر اب 5
 یلکش :

 ۰( . ن) قمصاب شن 1 ید (.درو نساتم ق

 هنن یشراق هحایص ۲ 00 كلك سش1 « كمنلترارح "

 صام قلا شا ندا و اک ۲ ۶

 بک ها ay هر .ندر یسطوق تیرک یهدنرزوا "

 هنابلغ «كما تدحو بضغ «قمزق : ۱

 ندندنکو ندنجما شا

۰۳ 

 شمنلشت هت نوک و نماشاب :یلوا شن «تلک

 E نوجا ا 4 7

 ِ ی 2 كملشا
 « تاشراو نیا یک و 1

 ا ازجا قالفا و یراب || مدهاشتآ یتخلک : ققاي

 «منا ؛پوط «یعالطاپ «كمهلبتف "یبشرپ سمری دلوط "
 سەن اخخ, كنمش : كمهلدت ۲ هناخیح « ودر روط

 اض قا قح « مرلي ههاشتآ ؟ كسيمريليب هیت
 ۰ ال ۳ هلوا هدروروطوا هندژوا هيا رد

 هتریغ كا صیرح هشيارب یهننکرب " الیث
 كمروشود هناجبه و صرح یلق . | كيت

 ثمر و لمتف « و

 يهدبلق اا , ( تبارک هر

 1 كمدلکوروک . قمر دتر

 كمر و شنا

 شت 14 هبصق یف دقارب نکیآ راحاق هجبک نود نشد 3

 یتبسرک

 3 ( كمر و نشت اعم

 یلاجیه ha ین

 قاب . < زا
 :كمهاش ۲ ؛قع وق شا ا

E تسخ 

 ازحا قالفاو یراب || . یدشوواص هلوا هدیدربو
 ۰ یناغوق ودس روط . بوط نالوا ول وط هل |

 هرزوا قعالتاب ینطئاسو و تالا برح یک هربخ
 یسوبق هن ردا هلا ومق بوط هاشداب تیام :كمهلشت ۲

 ر ندرلب وط یداع یراود ر ییدتا بدست هدننی

 هکود هننرزوا طخر ران وک نوا شب هللا هبراطب چاق
 و اه E هو 1 کرم زاك مترك هد
 ۳ 3 . رکعا سا

 اوا یرلصارتحا « كمرتک هنانلغ “الشم س

u Eندهراوآ لد روس هرللد ش  » 

 ۱ 21 رب نیفناپ كس داجما مدلبا

 :قاحص .نالوایرارحوشت 1 مر. هاو 5
Aا یک  r2 
 الشع فاو لش ا كب معدن نوکو ی

 .نالوازت یجارزم .نداتدحو بضغ؛«نایالرابهرب ندرب
 . نالوا لاعف زمنلکد نمروط « لاوج یک شن اا

 فصوهبلق نالورواق هلا ماو درد « نالبقاب بوي ||
 . زون دنا ماودتح رب شت :یییتلور وکو لص رح || .رولوا

 بس ندهرایشن

 لتدارح ۰ ك انشا ییافدارتم

 یول ۱ «ندکدتنا تاهلا .سا ی

 نوطوا نالاقمرکو صندکد ک وکسوکل شن ۱

 ۰ یسهدرح

 و اا تابا ےک ا ۱ ۳ =

 it بش ت 2 هغاب لش ا
 تو كزس هبعش ی هب رهو $

 اار « هاا وع لع

 كفنص بن دا دع كنسهقرف

 ۰. ردمع و تا

 یراص هجو وق لايم هل زق « کنر .رد «ایراروسات

 .ردشلدبا هبمست هغاب ۱ هب هغابر وق و ندنفبدلوا

 . ردهج امذنش بش و هم وغل وط ندهغابرووق لیشب یدوحو

 هدنل وصو هدنغارص كنترص هلا اد ند روقچ زوک

 زر ) هودغ تایدحم ندآ دادتما ردق هب دب ا

iGیریص هللا (  WTضرع هرظنم رب  

 (قمرابشاب) ماهما هدلاحر هدنامز همالطروع . ردا

 قحهر دک ۲ ینلکش هحرف هابس كوچ وک ر

 زوک . ردبا سک ( یی رابقو یهضراع ) تنوشخ

 يوق قاقش ) یسهیحان نانلو هدنسهزآ زوموا هلبا

 فاصوا كن هغابروقو هدیسملو هدکنر هایسایو نمسا

 هو وص



= NOE 

 (tenıporar1a هدنابآ وح ع قح .ردنر ندنسهزبم

 یاغع هلئا هحو و كنغاقش هدیلرو یا ( ۵

 نور. خاتم + رگ ها ورا دنیا

 دارهکندنرانک كوا كزوک بونالعاب ند ( یرلکلد

 کا ات هایس ر نالو تبا هدنجوا كيور

 یی زبح ۳ ون و ید هدنفرط كوا كزالوق

 رمسا بولوا قارتمراص ایو ضاس یرلهکج . ردراو

 لما لک و

 هد راضعب هدهتیا ( الوق ) یراض لارم هل زق كن ربص

 هدصاخشا ضیب .روللو رلهکل هایس هدنرز وآتكترو

 ایو یلکل هانتس هدر ینعهلوا الوق نر كترص

 هقدح . رده ايو قارتمراص « قارتمایشب زسکل

 كزوک ) هحزق ةقط «هجوزواو هاس (یکس زوک )
 لقب ردامدکیرا یو( یسهقبط یواح یتکنر

 یک یفیدنلوا فداصت هدهناهاش ةسورح كلام هب هغاب

 هدنغوح ام تیاحیعا

 هلس هدایربیس قح هدنرارب قوجرب كنایوروا ناوحو
 «نکیا اه ز ونهرلقو وص «هدننآ طاش و

 ینیدتوطزو یراهجیک یځطس كرلضوحو لوک یحو
 یرلهطر وع 5 ردا كاروأ یامز هملطروع رلدقو

 هغابروق لیشب زمکیدابب راهطروع .
 زامالطروع رالطروع تولوا هجح ربا ره د ندنرلهطروع

 ندننازا رفاكضببم ةانق طقف ,رلرشود هنب رعق كي وص

 هل راغلو شلدنا رتس هلا هنلالر ةدام ر نالوا

 هنحط س كل وص هن كر هشرش نعي 4 رهدرآ خافتنا هد وص

 ف لرمقا ر هل وص

 فول نوک یمدزج نو یاب ور ای
 هتسا دعا قم | وه رالشاب هع وا راک در هف رس

 رلهطروع رلهف رس یرغ وط ه هتفه یح درد انو یجذجوا

 قراقح لند ( یوژ میام نالوا-نفعا خافتسا 9

 هب جوزا میام هت اژتادارا نر تالو ہد واف رار

 یس هلا سا هدنت ام یا یخنحوا . راردلسب کل رهلک

 هدراوحو . رالشاب هقمقح ندوص گرهدا لکا

 قلغاط ریل هلن د نر هغایر وق هکر ملاغوح ردقوا

 . رالشاب یرلارکوص اهد ضس هدرلالباب ؛هدنضارا
 راشبق نلیروک هداعلا لعو هدایزندندح قول وص “ىح
 كاری هدنلاح هفرت يثبق ناوح هسزلوا یک

 هتفالخ كنهغابروق لیشی . زالوا مع یی افشا

 زا یوص ارکوتص ندقدالطروع رانو قرلوا

 هیفاممم . راریلساب اح قازوا ندرلوص . رلزعا

 ءهنيد كيوص هرزوا كمترک یشیق, هدنت اهن راہ ك وص

 یمنیدع ولو هدوص . رلرولوتوص هسهرا راروماچ
 زارب هدرلربق « هدرلنامروا « هدرلهماب هدمسوم

 كفيص مسوم . رولوا اس هدرالح لت وطر

 جاغ رینالقاص هنتلا رلابق هدنرلنامز نالوا قاحیص

 .رولوقوص هدهنرلروقوح قار وط هتسهزا یراکوک

 ندرلر یغنید القاص هرزوا قمارا ین وآ یرلماشق ۲

 زسقوبقو لیطرط «دروق «كجوب «یتالوک ام راقیچ
 نام یورو یوآ لو ودر یک یوم

 هدیرنالوا ضم ارظن هاور .راتو قرهنازوا يابد

 *ردر۲ یمادص كلو . شعا ردیا زیو قیرفت

 ندراہ تالا هله ءریلب دیشبا یس هدنامز همالطر وع

 كن هغاب شنا . رولوا یلوکس نوتب نوتب ارکوص
 . ردراو ییعیبط نمشد قوعر هدوص هدهرق

 كلو یمظعا ےق كرلشوق < رلذالس موحالالک ۲

 ساق تكنعون ید هدایز كن رلهطروع هدهسیا ییشد
 | س فراعلاطرحم ا

  :قیفیکو تلاح قلوا لا سا یر
 ؟ كاش | هو

 (ندننادا كانهللا شن ۰اف) . فص

 تانشو قالراب .یشا . شنا ن
 ۴ بوز یک ۱.۸: لیزت

 رع كناتسدنه كزبب یرمرق . سا ی
۰۰ 

 1 ہا
 . یتسآ هدننی ماوع هدن رام اک

 دام

 فورعم كنا مش نشت هدزارش --یشلا

 ھ ین را رکیدکب اد هلا ی وص ۰ ردندن رلذ الو ا

 , ردب دنس هب رعش تاحونس “لج تب ول . یدراردا

 تسفدنب هب نالا "یرثو رس خاش رب
 ۶ فک ودرس یتشاج هک شکما روا



 تاب را ۵ ودنهنسا بش دادشب ید یا ۳

۱ 
1 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
1 
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 روا تافو هد( ( ٩ ۰ ٩

 بولوا هدلز زرطو هه س راف ناز یراغشا ک |

 . یدا نده انته

 : ردندنراث | تیب وش

 دونانعرو یاسز خر شیپ ه 3 :

 دون اوکو Eis او

 س فراعلاطرحم س 3

 . ردلراهدنق . ردندئسا رعش مگ ا یثتآ 3 ۱

 كردلکهت دز گكندلاریهظ دم ندنرارادمکح ناتسدنب ف

 ٩۷ یلافو . یدنلوا نیست هنتمدخ اسب و منو

 : ردهدنح رام

 ردو هاتف علطم کهدیلآ 1

 ما هدرک شوغ ارد تسدو مات ۱

 ما هدرک شوما رفتسن ریغ هچهزا

 223 یش یر کم اا 5او یک ا تست ے لا سهره. هل بر تاک ها. < ہہ تل انگشت ےس هست انس س

 ۰ 3 قار یدنکنر نشا .فص

 ن ) ۳:۱ ۱
 .(شلاب ندمدولب | یک ا . فص

 : مدش 1 .نالواقرو قساییسس

 . مدنیشت اهل « روووا قاي قاي « رلکید یلبلب

 .نغاشر دنع نالوا شرر
 یشلآ : هسک قنناب ندا ۶۱ اعاد . شا |ا
 ا م بم رخ هامر ی یرلبا همدنیشنآ رب

 هک رد دام و هاشم هنا رطق . سا ۰

 CC یناب شا
 قرهلوا ساب كرلەدام 9 ۱

 . اا 2 «هب رک یسهارهکرولوا لصاح ندنرب

 3 ( ت ا هنود غاب ( ۰ ردارت تم

 یش اانا

 دیش |

 یز دلاب شب ۱ تو

 یر یه ینایجزیدلاب شلآ
e Ai 

 هایس هطسا و شت ۲ ضب ٠

 نالس ايەل ترا رح E عل

: ۳ 

 بس 086 =

 هللا نوتا اب زی نالییاب هلییئأت شتآ ۰
 ن یزدلب نوا ۱ . رلیدا ارجا هلا روک اب
 شماحهلا هونج هنرزوا یحطس كندعم قح هنال زب دلاب

 هایسهظ_دناو لولحم رب ترابع ند ( بابت ) طرف

 ندعم رونم هدعب در هل روس یسهمغلام ناو و

 - هرزوا كما ناربط و ۳۹ یعهوبج - یسهچراپ

 هدنلاح هتقطر ها نوتلآ کرو وا ضرع هشت آ
 لامعتسا .رااق قرهلواشمشپاب هددرزوا یحطس ز دل

 مق ۱ هللا نوتلآ مق ۲ یسهمفلام نوتل ۲ نانلوا
 هاسهطساو لاقصم اب زیدلاب وبشا

 بسک هرظنم رب قالراب قره رب دنالالح

 «هتزب لای نونل 1دیاش .رونل وا" ع اجزا هلاعرب قو وط
 قطر یرمرفر تور یه یند مول را

 ندا هلا رقاب ) جوط هسرولوا بولطم كمريو

 < یولاب) ییوحعم زدلاب یرلهحول ( هطلخر ترابع

 یسایرقاب ۰ راکنژ « نوجعم عور روناوا ریبعت 01

Vert-de- -5ندباشو ( سنا تلخ یساسا یتعب  

 یشت ۲ روک یولاب بولی رب دلاط هنجما طواخرب بکس

 هرقاب یساحش ضم, كراکنژ هدانناو . ریلبقاب هدنرزوا

 نوتل ۲ « هدکلر هلا نوتلا كرهدا درف و درج

 وا البا كف د ولر الا نی هلطلخ
 هننالمع یزبدلی نوتل 1 ارکوص ندقدنالز دل هلا

 .ردن ر ابع ندهوبح

 . روئاوا مضو

 الوا ؛ندعم قحهنالزبدلاب -- یزدلاب شوک ۲

 یعطیس « ارکوص ندکدلدبا ریبطت هلبا ماها لاک
 ندهوج هلا شوک ) یسهمفلام شوكر اب هنبرزوا
 مسق ؛ شوک شلدا بسر مق ۱دوخاب ( ترابع

 خطم ےق ٤ و ( موینومآ 9 رولق ) رداشن
 ی

 اواخر  7۷ Bo 1 mercure 7کاش ند ۱

 کا ناریطو رخ هویج - ندعم روبزم بولیروس
  رول وا ضر شا هرز وا



 بس ۳۵ —

 مق ٤۸ نوجا قمالزیدلاب هشوک یراهمگو د

 sulfate ) lg ت ٤۸ « یزوط خبطم

de Zinc( تامابوس ) قسز “یا رولق مشق ۱ و (  

 ند ( Chlorure d argent ( هضفر ولق مىق ۲ هلا

 قلیجزیدلای «زیدلاب ) رونلوا لامعتسانوجعمرب بک

 < ( تعجارص هترلهدام

 تان ون رح 1و ایه بک رهطا رانا شنا

 عل یناکرب نالوا .E هدننب ام الجبس هلا یو ات

 یراپیل هکردمات یرلکدر و هراهظا ناروکسو نیت

 .(تعجا مه رلهدامو ) ردتر اعندنرلهطا ی ویمورتسا و

 نالاص کم ه سا <

 AIT . نالوا یربو ید شنا

 دا ول اةعاور 1 لددال و

 هدنتکلم اس روا هدیقرش ناتسدنه بسم لا |

 قل هحارو .ردهدنسه اج زاکنا هکر دقل هجاررب ك وج وک

 لحاسكنب رمن (یاناحام) نالوا بصنم هنیزفروک هلاکش

 ولک ۳ هیسهیحطساحاسم .ردیا دادتما هجن و یراسب

 یوتسمیسضارا .ردهدنسهدار ۱۸۳۲ یس وغ ورتم

 .ردضو رعم هنن اغط راپا کەدنراوجامتاد ندنه دلوا

 هب هرتلکنا ۹ ردعقاو هد ام ن ۳ |

 ی اه اتش ی الو ( روتا اوج ) نالوا عات

 . ردهبصق ۳

 رج نر غار سا

 ۰ یلکر وک ُ هلا قلىحقلاب یسل اها . ردهطا

 كم هلتجو هطا . ردیا لاغتشا هل دبص تاناوح
 ۰ ردر وشم

 ) اا راس ( هد یس ور یابوروآ SS ارام ۱

 ندنرلقایآ یرهن (نود) هکردقامریآرب هدنلخاد یالو

 ۰ رول وا تص ہد هنن اح ) اد هوهدهم ( نالوا

 ءالو فوتاراس هدهتسور س ییا ۱

 ⁄ هو هدهم كنا DEL هردرهش ر مقاو هدنلخاد

 کا .ردنئاک هدلحم یغیدلوا قالمهنغامرا

 كناضق لکت .ردا راج رادواچ ۰۸۱۹۰ یسوفن
 ۱ کب ار دم

 ۰ لدرزاکور « ندقووص (ندقع آ ) قلا

 رال ا هنتسوا زوموا نوجما قلوا سوسایو یعودوق

 زدم راقو یرلح وا هکردزب نالبراص هنفارطا نونو ايو

 ۱ یرلعونو دیشچ فلتخم . ملیقارب قیقراص ه یغاشا

 هلزب قرهلوا اضع هدناجوسنم ا

 ۱ ۱ هکرد رلکلسا نایولوا لصو هنس کید یا را

 ان جاغرا و نالیدازوا قرهلوا ینالوط ۰ هدهلصو

 ؛جسن «ههاوج «تک اح ) رینالغابهلا راکلبا نلیرو

 . ( تمجارم هنرلهدام هموقوط
 نا نوو : هیوغل ت 2

 ا هلبدما داغ يآ ۰ هدتطاخ
 و هک [۱] ریلب رب و هبما را وقف زآ كب هرلکلسا و

 ز هفلتخحم لاما كتب . رلکلسا جاغرا < هدهاس

 9 هیمارا هوق بم و ۳ ضو رعمهدنساننا

 3 و ۰ قوط هی سابق رارب هلقلوا هدایز
 ۱ اکتسدقب رقح هدا لوا یلسا ا روک

 الا كنههلوچ هدلاح وب قرهلراص هنیرزوا رلړلق هدن

 کماشیا قرەلقاط هکیکم یک ینیدلوا رلملق و « ریلک
 ی دلوا هدنراهاکتفرح یلاجوسنم ناتک ایو  رینالشاب

BI۰ . یلیدا كرادن هدنلکش هلح كاسا  

 . ردراو

î ۳هدایرتسوآ ا فرۆدس ر  Eر  

 ۰ ۰ مقا شوا (غنیسیل) نالوا یرب ندنرلقایآ

 جر :یسهیمارباةوق كلتر < كکلسا ر [۱]

 ارهنود هتهج یسکعهسرولوا قجابقارب تقو یکیدنکوب

 :E هو هنلیمو یعس كمهلا تدوع هنلوا لاح

 . ریلیدنا ربع



r. 

 هل رل هق رب افتاجوسنم شاقو كا .ددرهش رب یس
 ۰ ردر و

E. : 

 EES ) ناژ ) رکا

EES Aدرد قم | دلو هد ( ووتسیالپ ) هب رګ . 

 نان تست الز ەر OEE هایت روم أم یجارح ۱

 ق یانئا . ردشمشالوط یلحاوس اق رفاو ۱

 ( ۷۴ )۰ ید شل 1 هملقهمانتح ايسر یواحیاد 0 ۱

 اتر رد زلکنا دن دراشر نک ا

 . ردشخاط قرالوا مدا ر بصعتم ك ل

 هدسوتسغ آ یسهدس ۱۵۸۱ و شع دلوت هد۱ ۹ ٥

 هراکللوتاقو هاب هبلایوم ۲
 یک ییا دانسا كلتسرب 3

 هک ( نویسیزکنا ) ییالوط ندنس ولو هدهب ا

 نس ) لر لب دنا موکح ندنفرط یسهش
 . ردسلدا رانلاب قارحا هدنک وا كتساسیاک

 ی ق
 ۰ ردشم اقاب هشن ۱ هدهمور "

 تارقحم هدنقفح رلدا

 ( رەب

 . ردندننحاسریهاشم زلکنا نونکت |

Nsشم وطهدناخاد یغات وق( قرود ( هدنخح راب  » 

aهجر یحاص . ردشعتافو هد ( تنک )هدا  

 هلقع اب مس ر ی رلن امز شو و ردا قل رامعم هدرتنام

 ۱ یدبا رر ریچ

 دینار ی وغ هل ابو هدابسا یطسو

 .ردشمر دتا عبط هد دول هلا 2۳2 یتسهعقا و اک ^

 4 رهشود هنقآ سم تحاس قل ەر رب

 : عن

 ردشم وط هد یروبسلاس هدنسهنس ۷ ۷ ۰

 .ردلغوا ك( نوسنکت ۲ اموط ) رودوموق هبلایوم

Eهنس یدب هدنناب 2 ( نورروق و  

 ندنراک اکح یجر كا كنتکدع كرها كادرک اش

 ین راثكراداتسا روہعم كا نوسنکتا .
 (اپماتسا) قوچربو كح ریوصتو مسر ردققرق ادیت

 بس ۷ —

 تاناوبحو ی رللاع راکشو دص .یدشمربتک هنادیم رل

 . ید ھام كب هدر وص ی رلهرظنم

 ۱۷۷۵ .ردندنرلءاسر زیاکنا س نوا

 ر زیبتتعا تافو هد ۱۸۳۱ شم وط هدردنول هد

 (هنس رتاق) یجنکیا هلتع نع هب هیسور هدنګ را ۷ 6

 .«یدباشعا تک زا نس هاو تب اص كلوب یر و

 ردشمهلا روصت رلولبات ضعب دناع هرات هدرلاریصوا

 هدهروصم بتک یددلا تدوع ههردنول ۱

 همحلم ولرتاو ۰ ردراو هدیرلرئا لزوک یل لخاد

 ران ۲ كنوسنک ۲ یسهحول ايو ىغا نالوا روصم ینس
 ۳ 2و

۳ 

  EOوقح یاملع زیاکنا بس تر -

rE ESLی  Eraتافو هد ۱۷۰٩ < شم وط  

 یردتقاو فوقو ی هدق وقح لغ لای و . ردا

 ماوءو UE ترهشر كوس هدقلتاقووآ هدنسهاس

 ی( لسور ) درول تقو ینیدنل و هدنفل اضعا یسهراث

 ردا هعفا دم

 3 ردشقل وب هدرلهاقم كوس و

 م هدهتسا س انس 4 هدهبادع

 رده تا راتلو لکا
 3 ردشعا تافو هد ۷ جنت وط هد ۱۵

 یر رب هدنقح ییایقرتو یئشنم كتعابط هدهرتاکنا

 45 نان رای هح لشاب هکردراو

EN EE ek۳ هلا یر  

 یره اغلوو هکر ولکو د هرزح یابزد .ردیمسا مظع

 : ردیا رک ذ یمسا و هدیلا تیب یناقاخ مح .رد
 تاسا لتا دسرت ناک هم زدنق ۲

 داكار لا یوس از ها

 . رددراو هدعارصهوش مکه تن رد لو هدهح رای ات

 یادی ر ریاک بقا هدننو یغرا كب لدا

 ۰ تعح ام هنسهدام الوو نوجا ایفا رغح تامولعم



 حر

 كب ت8 هد ج 2 یا
 فنالاضیرع كنفنص تاعرب تانسهقرف ايادنلاتاد

 ۲ ناو رح سنجر بوسنم هتسابلماف هد رق كنفنص تحب

 رانا وحو .ردیواح ی ران ومم لیو هوا كن اش ما

 نوژواو هعا ( رالوق دزا و كوا ) یفارطاو یرلثد

 . رلیربآ ندرلنومم رکید هلبسلوا"

 یان ینومیمكحموروا ًارابتعا هنراهرظنم « هرات وبیم

 یرلهیج « كچوک یبآر كرلتو . یدراشمرو

 بولوا هد هیرثا تلاح یاپا كراوت وا زد
 بوراص هنبرلاد جاغ كرلناوح ضعب) شباق بذ

 زسیوت یسهیلفس تیاهن كنبرل ( یرلقورب وق یرلقدلاص

 « رللت ۲ . ردقالجو

 نا هدرللم ندا دادتما ردق ه فا رفح ضرع

 ,رلرتیا هرب اردا ۽ رلراشب هدیراهنب كراجاغا . رارد

 ندنرلقدلوا لبنت. رل ردمیلح ًاعبط نک ردنیکر چیرلهرظنم
 رایو هن رلقدلوا هتسخاب نوعبط ندا فداصت هرلنو

 . رولوا بماذ هنراقدنلو نوزح ییالوط ندردک
 كع وشود بوروطوا ات
 هکر ما ا ردیراداتعم

 یترل قاب 1 ربارب هلن رلاوا

 ۰ رارورو كرهیلکوروس ۴

 هدزرطو كرلنوا « ناسنا شه
 1 اتو کی د ر وک رخ ا و

 و لنیمدقتم

 هج رد ۲۵ هدبونح یاقیمآ

 ي #
 هه زوم
 بهاذهنغب دل وا شماناقهنربزپ پ ۳ ۷ شوک 97

 نیک ر یچ كم یرلاهس . ناولو! و ۴

 ی رلزو اد هدهساکد

Têندن راکدتباتروص  

 . رارولوا نیکریچ كب

 كنس قرف ایادقااتاذ س سوگساب لت

 4 د رق ر رص د فن الا ضبیع تام تاعرب

 هد ساب انا وق ۷ کو نویعسط ض»# ٠ ردیمسا

 كني رب ندنعا وا

 . ردهحقص رايو

 . تایاوح ۱11

 ران وع أم نان ولون ءا نا ناوحو .رورو

 انبدوج و هدلاح نی دلوا لخا د یغورب وق .ردکو و كا

 ردا مج قیسو ردهرتمتاس ٩۵ یوط

 راټولو هدننربص هدهسیا كرو هجموزوا یرلیوت

 لهب ینعی هرطرب رلیوت یهدننا 1
 1 هدتسق قأتقم كنندوحو هدهسیا هدکنر یرنمرق

 اع یرلهآ ( لا ) كنرللوق كوا . ردهایس

 ؟لتی ون یاقما ۲ ۶ ردومسا یرازوک . ردهاس

 دارا ( نایوغ ) نایوک نانولو هدنتهجیقرشلامش
eرارولوا  . 

 ۾ سولبتفاداش 3

 كنب زوموا

 ااا

 ۰ لتا یلقمراپ شب یی

 فتالا ضرع كنفنص تاعرب كنسهقرف ایادثلاتاذ

 التسنج لتا بوسنم هنسالماف هیدرق كنفنص تحت

 ون و یرلضعب ندنساملع تاناوبح ملع . ردنعو ر

 2 2 .ردشمر و هدییما (كبش) قماش لتا

 ۱۳ ۶ دوو ها یشدلوا لا
 دنتسو . ردیاب قور وق یسهداز ندنفص هدهسیا

 یامالرلا . ردهابس الماکو نوزوا راو نانولو

 یاقسآ عونو
 هضارا وتیکو اماناپ هلیسیلاوح ور هدیونج
 . زولوا نک اس

 لا
 ساخكنفنص مان ادمغم تانسهقرف تارشح تانسهبعش

 2 2 رکحو صوصخ هنامایزهرب ندنهورک سرلا

 دغ حانج هدکچون و

 ۰ ردقاشومو ( ]داق تسوا (

 فراعلا طع س

 : ردەدە را تلاخ یغمراب شاب ینعل

 کج تا شلر و هنسلح

 ردصم قعال1 )۰ صم “1

 ق ن < (یلکشیدعتم ف



 یدعتمكن ردصم ما ۹ ص4 |

 هام ]بیعت ۱-یک یک و
 لخدیدنک كمدآ OE «قمواص ندشاب هلا

 نایلدیا وزرا چه هجنس دنکو نالوا مقا و قرهلوا

 ررض رب هنسیدنک « كمري یبهداح رب نالیقروق او |
 هک | افق :قلتر وق .قمردشوواص در لکا

 . قدنالتا هدیم .داب وب هله . قتعالتا "

 زالد | ۱ نیسالط ادوخای تبزالتا

 و ندنسهاج تحف هدابمک ۰ سا (ییقوخ

 تن شر وا کا
 یرارولابهدهسردنا رات قرهلوا شا رفلادبحو « ریتلېق _

 هدر وص رارامط قالراب «قرهلوایحفص هدنبهدرخ

 یک کیدلو روک هدناکش كربوو ( یدوقنع ) مقلاص |
 هدهدنن ر وص رل هقلح زکر لادحتمو هدنلاح تبتقالاتسا

 قرلوا (ییشبرقاب) طول هلقار وط ایرثک | . رواوا

 لثام ههایسو لیشب دز نر ۰ رونولو ید

 .رولوا فافش ربغ اتو ka ردلیشی و وق

 یسهنفاضا تاق . ردالجم یک ماجو سالا یرارولاب

E E 9را نوشت 76: را <  

EF1. سا  FH,O=Sیا  Cu 

[CuCO, + Cu OH, 3۷۵۰ هدزوو ترابع ند  

 هل رل هل وک رقاب راس ایرثک | . ردیواح یرقاب مق
 رعت ندام ۳۹۳۳ قیشیراق هلا قار وطو هدکل رپ

 ماوملانیب هرزوا قتلوا فر ندسلک ) نانولوا
 راخاو ( قیلاب ضایب یلچریک عون رب, ناینید سک

 تی زالت ۱«ویداعم(تیزالئآ ) .ردیا دویدن روا .َ
 کهدن رق نوبل «لورهت ناک هدایناپسا هدایز لا یمبانم

 غروبنلید « هدنامروآ هرق هدا املا «هدنعقوم

 هرم وسا « هدانایزر 1 هدنغرو نزاو هدوادل وم

 هدنرلغاط لاروا * هدايزتس. هضم ابو 8
 . رونلو هدنعقاوم كسلیغاو ( یاچ یی ) ییا

— 4 — 

 فطا تياغو هدنناحارختسا رقاب « یلدعم تزالآ

 ندنتىلباق هتخادر و ندشدمز كر نالوا

 یهراس راجا هدنماعقم یشانط تنی ز یالوط

 هدرلقسازوم یک یقیدنا وا لامهتسا ه نص وصخ قمالباق
 ی ریلسالل وق یخد هدرلایوت مسرو

 د

 ۴ تعح اص هنسهدام شالطآ تو سالن |

 هدهنانوتریطاسا ,صالطا دوخاپ ا ۱

 ما ( تپای ) هجرلضعبو ۰ (نهمیلق )و ( سوز )
 یرادمکع (اسناتروم ) بولوا لغوا كدوبعم
 (هسر) نانمهلوا لوتق رهظم هنن رفاسم راد د دا

 هارهدبا ھه ر ندننابح ملی وما لاعفااو سای
 أ رظن اقا ج دید | شغا سا هنلاح لیحر

 قاحتلا هرل ( ناب ) ندا مایق یشراق ه ( رتسوژ )

 قرهارغوا هنبضغ كرتسوژ هن رزوا كوو شمهللا
 موکحم هغموط هدنرازوموا یاس یملایوم هلاوب

 نوتلآ یهدنراهاب ( دیرپسا ) «لوک یه. . شما
 هنن رص یدنک ( یاس ) نوجا یا الا

 شمردنوک هفخمال وط یرلالاو یسالت 1 قرهل ۲

 رارکت یتساس رفتقاط *هلوج سالتا هراع هدنندوع

 کوب هللا هایحرب لوکره هدهشمامهتسیا كمنلکو

 . ردششک بولا یرلالا رەد هداعا اک ۱ هش

 یسالطا لبح نالوا هنسانعم غاط سالا ۱

 + تمحام هتشودآم ( نسالطا-)

 صخشر هدننایرامعم ناب و وامور س سالن ۱

 دبع یسرب ك رار امعم هم دو هم زا هکر دیربط اتسا

 یرازوموا یضرا و اس سالتا ایوک . یدا رونلوا
 ر ومشم كا سالت .رونل وا ض رف نیلا هن رزوا

 . رد هدنسهز وم یلوناب هدارل اتا ۰ یعدق لام م رب

 . رند زهن راف سالت

 ۳۵٩ س ل



 سس هم

 ك رلقح وج ۰ (ندقءالتا) ۰ سا

E:۰ یو وا همالی یرلقدان وا  

 قخضایر ندب ولرد ر نونوا ند جابمالت

 الت |

 نلیزیچ هنیرزوآ رب قجوچ هدنووا و ردنامداو

 ه یرایاهدهلج رو هر ندر قرهروطهدنرزوا طخرب

 هر ییدشود كن رلقایا و رالت۲ ها وق راو یر وط

 ما ابو رلکح E ر هت هرزوا قاوا تراشا

 بت رکید ED EO و . رو وق

 د یسکناه هدهرک جاقرب . راي ردا زارکت ندیف طب

 .رولوا e وا یون وا ا ت ۲ هفاسم هدایز

 رب نالیروط,. ( ندقعا ) . ضم

 هاتعرس و ت وق هب هطق رب یرلبآ ندهطش

 نالب ر وط || . مدالت 1 زانک روا ندرانکرب :

 : : قىلا | هلتعرسو توقیرغ واط هب ی راقو ندهطقرب

 هغاشآند راقو || .مدنوط ینااد كحاغا مدال[ ندر

e 1كنك . ||  

 هنن ریص كناوخ ناه قماسآ هنن رزوا كئيشر یو

E 

 قیام 1

 مال[ هب هجا ندد رع

 نام .مدال ۲ هنن و نعروک روروک ی . مدال

 مدالت ۲ هس رزوا ناه ۰ مدالت ۲ هن رزوا كن را و

 . مدهلاق ندنزاغو

 هنسه وا قرا ۱ ندنرزوا كتيشرب هحکسکو ۱

 ۰ و نا : كك

 ۰قرهزوبییهریسنمتومرب نالیلوب "الی س
 : قمقج « تک هرلعق وم كسکوب اهد ةد

 همش ندکاناک یدنفا. دم. ء مدال[ ا

 ر |ا ر هب اب ییارب a E .یدالتآ هنکلردم

 :ا روروک شيا

OEریرحت یرلوا هدسونافسایآ لک فرق  

 3 مشهالت ۲ قیسهاخ تکی دیس هحاصت نکیا ردیا

 رشک اق ر تقوره ن

 ۰ اما

 ۹تا

 هدمزا قرهلوا "عع رال تلقف و لوهذنکی

 رد داع 0

 مو ابا جغنالت ۲

 هک .! روقوا

5 4 7 

 شيال

 ۰ ردمات

 "شب + شا هد هد هک نوکر

  luقمالت۲ ےک و ۰

 . قمارحبص . قمالرف ۰ is س

 اهر ابعم تاعانصامو رو نانو س تل ار ۳ ۲

 شا قوا دمتعم كرلقاحص « هدنماقم نوتس

 هدرلاکشوب . 37 بد هدزومالت

 E N هنشاب یغاجص كناس ما رب ا

 “الا

 نالوا Ey كنغلتن وق ( نوتلف ) میا هتک

Nید لص ۵ 4. رک رد  FF E e 

 ی > ( یجروح )

 ربا 35 ۰ « هرخذ e كنط وطخ

 ۳ ی تنها هد زد رظندةلمع

 ۱۳۱۸۱۲, رو 2

 یواح فا نلج و ردشلوا رایت

 رژ ویسکل وقضرالاتاقیطرب نم ز ز تباغ « یسهن اخبتکر

 1 س
 3 ریای دا زعمع) هب هى« دا

E(یحروح) هان سا گور  

۵ 2 
 شبخا قوس

 در ردرآو یتا

 زدرطاسا س دشالطا دوخاب دش ا |

 رو و هنررلزق ك ( سالن ) سالطا لارق ار ونم

 ۰ رد رتشم مسا

ITاب رب وهب هطا رب لح هد4۶ دق هنم زا  

 را کا نوطالفا ندهنایو ۲2۳ مک

 ران افا ضمب راد اکو ۰ شعا تحم نددطاو

 شا كوس نداسا هطاوب ی و د شملنا

 8 o هد یسالطا طرح س « كبعل ند زاغو

 اظ اتما ایو ایوانیدناقسا یو

 : رلرلیا لو
 مس

 ۰ تعحاص هنسهدام یسالطا قسالت ۱

 رور ؟یدایو رر ن

¢ 



 طخ هدرببک طرح . افارفج بس قش الت

 ر رد یا ك هطار نالوا ناب مرا و کک
 (نیلوراق) « هدنلاش زارب كناوتسا طخ هروک ذم _

 ییع نکا و هدنسه ونح یا 8 ۱

 ۰ رد.دهفأانسم

#۴ 

 قيال ا
 هدنلخاد_ یم وکح یهسرژووسن «هدنرافرط قرع لامث

 ا .E زکد هدهسا تدنم ییضا را ۰

 كنهدحت« تاموکح هداشمآ

 ردهتن وق تک و

 . ردهرتم واک ۱ ۷۸ ۵ یس هبط هحا ۳9 . ردقلموقلسکت

 2 مس

 داسا قشالتا

 یام ندندماو ۰ رد مش 3 هدنس کج یهسرزووس

 رد فقومر هدیرزوا تنط> رفودنمش ندنک هنلورب

 نده دحعتم سام رخ زاو

 قوچ ك نوجا ماجتسا نارا. یسوفن
 3 دیه یسوش ندی دلک هناا

 هدنرزواهطا ر قل هوق هدنرق لحاس رمش . رولوا

 . ردناک

 اب هد راه دا ر

 كن رد صم یعالت 1 ( صضم
i EG 0كمرب دن  

 ها زا كجا یحاص 3 ی رکید قدراقبح هلو

 ٤ قعال ,

 و یهردر . ا EYe rT ) سا
1 

 نوجا فار نفس یروماجو یل وص 3 الت

 (.ن) یش اط هدالت | ین اط كج و ناب وق تف

 نالوا را ( ندلتآ 23

 ی ب7 رز كأ رنو تاک

 کک «یقمقلاق خ اش یک, تآ ۱ ازا هلو

 سکس ه || هانالتا نایال۲

et iT 

 هناحاقناحاق . روسالت۲ < روی 4 نوجا یقجاق

- ۱ = 
 ۰ م. ر

E ۱یلعهدابل تا وناتسن اب و مع دق خراب  

 هب هشاس«هرزوا كما زا رحا ىغا هدرلن و وا یوم و

 كنازاب روز ندا ا
e 

۲ ۳ gp FF جار n | 

 ۰. ردیاع منا

 كونو E ا تاوو هد و دلوت هد ۵

 هب ىلا رق مق و۰ هدنخش زا ٩۲ ۵ . ردیدیفح دا درفلآ

ES a۳ لعاب كنساسور اد و  

 تب 7 ینلجا وس اح وقسا 3 «شع ا را فیکس ل

 ردشءاللا هلغ والا ایجوقسا ارکوصن دک دا
 و ندکدتا نا ی روضحو Ss ندتهح وا

 دب دجم و E راراکو رتسانم قوج ر «هاج یلابهر

E 
 . یدرلشغا سوه هتانا دقع هلیسیدننک یسهفاک

TTیلکش ل ۰ ) 

 ج راخ هتي دنک هنسن ر یو ه۔ ہیک رب اک

 ترغ E عضو رلن واق هالقاعو

 بولیربدلاق ندنرب هلتدش قوچ زا و هری ات كنوق رب
 هن وص . قمل !بوط 7 قوعاب :كلروشودد هن وا

 ( نام اشیا و مات

 :قفا ینددک یدنک ( ردصم یریض)

 .قک ۳1 ۳۱4 I Tf هر ندر ندر یغنیدر وطوا

 .كّعا قلقا ۱ || ۰ ( قمالتآ

 قلوا و بطاخم یدک | .( تعحارص هنم راتفل

 RE E وا «قمراقحه هرواهرزوا

 ۰ وتو

 اف رغج = نوت ۱

 هکردرهشرب هدنلخا دیرلقلتن وق (نوم وقسو ر)و(تبمسهو)

 1 و قات ا هیلیذ)

 هدنطسو كیادنالربا

 (نوهش)و هدنسبقرش بونج و بونح ك( راغیناوم )

 هدنالرا ( نولت 1 ) . ردناک هدنرزوا خات یر

 تىمھاو ےک كلب را تاحو قرط هدنلخاد

 و وا راح یه رکسع

 ۰ زدم ۵ طناب ر

 ۰ رداعق وم



۱۲ 

 SAR . زد رج رب یل اما . مجارت هل |

 هد ( اشلدالف ) ۰۵۱۸۷۸ «شم وطهد (تساقنال )

 كرهر ویناحتما تب ابط هد ۱۸۲۹ .ردشعا تافو

 هدهعرد ننسهرادا كنهناخهتخ یهد ( تساقئال )

 هدننایو رس ینونفل راد (اشلدالیف) هد ۱۸6 شا

 . یدشملوت

 ٤ ىدەلىا رصح هفلحا رح نوتسب یتقو

 ك رهدیا افشا ندنت روم هد ۱ ۳

 كلی |. هداشما بولوا ندرلروآر وا هدهجرد 9

 . یدشغا ارحا یا ضم غ زخ قرهلوا هعفد

 ه(ضییم عزخ ) ردق هجنلک هنلوا یا وا ندننافو

 نروک. تالمعو شا ارجا تالمعیدن ناسکس راد
 محک شم 4 دلارو یثب شم هدزو دكرلهتسخ

  ردداو یرا۱ مهم داع

 نوغوه«نوز رفهدرطاسا رود ,ریطاسا هل |

 قنارف) .ردلغوا كى( هلدو ) و یارق كرل وقاسو

 نالاق لوط ند (

 كتسهح وقكلبا كنسهحوزو شغا جا ودزا هلن داق رب

 نوردوغ نادغرو ) و ( رافبس

 ۰ ردشمهلبآ

 هدنلخ اد یه وکح هرتلکنا .افا رغح -عوروب هل |

 ك( شيو رون) .ردهبصقرب كوچ وکه دنغلتن وق( وفرون )
 CE )۰ ودهدنس ی بونج ورتمولک ۳

 نوا . یدا یرقم رگ لک یواش

 ع شع ولوا اشنا هدرصع یجنس

7 : 

 EOF قتموکح تهزوجاسام س عوروت هل |

 لمم ) هک درپش ر هدنغل تب وق لونا 5 عقاو

 ALT ۳ 8 هدیرزوا یاح مات ( رو ر

 هق اش ا ء هکود هداروب . ردراو یس وه

 2 رول و یر هن ام الامعا

 لوط كتب رلککرا « راراشب هللا یروسرب كچوک

 «: اندک بای : نالوا شغ هنآ .سا 4
 || .نالوا یا ءیحاص تآ || .ضمهشیت 9"

 ترد هديا یتا زوب پ وا یبوط : رکسع یراوس
 ۱ 3 4 هنکح ندکغ ا موم هنمشد تاق

 , ردلغوا كناخهحنلب مارت ناخ 3

 هصقو نشلک هرادتقا حتوم ر ندناخ هحالب یسأباب

 هدنجما کەدوسا و هافر یتموکح هرود نروس تدمر

 ۱ 5 ردا

 لجرالا تاذ اج ۵ با هس 3

 تارشح ك هش هلصفلا هج راق 9
 . كانفنصتحم هربا لماح «كنفنص مانمایئاشغ كانسهقرف

  .ردیعورب كنسنج اقمر وف بوسنم هتسانلمافهدبمر وف

 یسهج كنهجمرق و
 تلاح یسهرا «قشورو نعي یوتلمهحفیفح

  یردص ) قطب بذ « قو لیقوكم هی

 ۴ تد ابع.ندهقلطبرب .زکلای ( هعطق نربدشل رب هنطب
 EG «قارتمص رق رمسا کنر . رد لیون یردص

 3 قارتع احتسایو هدنکنرلوک ندنناساکعنا كر اعشا

 ا داع هنسایلماف هدیسیمروف . رارونروک هدنول
 درو لقد یرکد « كکرا یر هدرلن و یک عاونا

 r ندصخش چ وا هرزوا قلوا مداخ ایو هلم

 . ردافور اقم روف یسینق ۽ ا

 65:6 5 كرلمداخ و ٩,۸۷ كتراشید ۱

 هد اهاش هسورح كلام < همراه و . ردەرتملىم

 ەدىلاشى اقا و ہدنیحاو رثک | كناسا و ابوروآ

 هردکو ساهد یرلاوون هلتبست هرلهجنراق راس .رونلو
 هدنعاف راهرتمیلم ۱۲۵ :۹ 6 هدنراقلنامروا یجاغآ ماچ

 «یرلجواقارب یرلاوو .راردااشنا اووب هدنتل ۲ رب

 - دشل رب یریش یکی رلهموک قاریوط «یغاموب هنیچر
 لزح هرلهقبطو . 3 انار تی هقبط هقط كرەرب

 بولت آه هرشط تان هم هل رک هدقدلوروا ه رض 3

 تاع نایاش هخدلوا یرلشیورو كره ود هلوص هغاص



 نایدیروا هلیجو وب نکل ۰ ردیا لیکشت هرظنمرپ
 هتمالرتشنا ؛ندنرظذلوا سیر هلن ماعا 8

 شما ).یراغدل .« رد تک هتالالامرط
 هدهرتا تااح یرهنکیآ كرانون . ردشخم هقدلوا

 ندنر هقرا ی اوتک در یزواجو یمفادت ندنفیدلرآ ۱

 رە یلتوق كعيام وب .ردهلبا میام رب یراتدراقیچ
 ردق هنعاضرا هرتمتاس شمل .ردراو یسهجمارر

 رب قالبح یک زو ۰ لا یسهلماد چاق رب . رالرف

 هلساع كناغرصیا هيا رولوا كچهدنا ساع هب هیجان

 (كلویسو یجرابق) تاروش وتاعافدنا نالوا لصاح
 هدهدرهبحات یرلقدرصیا . ردنا لصاح رلیرابق ی ۱

 فلبا هرکس داوم . رولوا ادیب هکل رب یزمرق
 ه رکسةدام یندال و ط ندراکچیچ ٤ هلب را هراصع هویم

 یدنتهلبا مییام یراکدتبا لصاح كنبرلتب نادف «هلبا
 ندنراهدعم یهروک ذم داوم یمسق هلم . راردیا

 یرلنوا هلهجوو ؛رلرکود هنښغ كراوروای قرهراقیچ

 ها لاکا یرلاعووسشن ( وروای ) رلهفرس .رارلسپ
 طلغ؛رلهزوقو .رارریک هنا هزوقرب یربرح هدننامز ۱

 . رونلو هست یسهطروع جن راف قرهلوا _

 هلهاک ةرشح .

 هدنرهدار قمقج ندهزوق هرزوا كمرک هاا .

 ناقیچ ندنجما ارات رب یراهزووق رامداخ هنر 6
 ر اهد ندنفیدلوا فعص زونه هلهاک ةرشح جک

 . ردراو یراجابتحا هکنلسب ندنفرط هلم نوک چاق 3
 ( یلدانق ) عنج هدنکیدشتب یسهفاک گرلهفرس جن

 یراضعب رارینالاوه هللا كر ینا هج راق رلیشید نالوا "
 . رلیغاط یغوچ هدهسردا تدوع هنلاح هجتراق هن "

 دا رهریکهکیآ درب هدقا ر وط یشید نالاق زکلاب هلیجوو
 ۰ رالشا هغهالطر وع و ر راپ وق ی راد انق ۰ رن اقا

 كى هز وق

 ردا هلاحتسا هن رود هریفش هدنجا ۲

 ماطر لومعم ندجاغا . سا 7

Eیوقاشروحمرب 1  
 هدراماراب < هدنرلرب هزت . ریلیدا رود .د اا

 , ردندنرلهجناک | هجیلشاب كراتجوچ

۳ = 

۰ es 

 (الب هنو )هداقتسک« . افارفج وکلا

 هردهصقر مقاو هدنسیبغبونج ورتمولک ۳ عككنتلای

 هب رقف كن بهبعش هملبح .تایاوح -- هح )£ |

 یدامن كنفنص هحراج ككنسهقرف روبط كنسهبعش تح

 شوق ۳ تونم هنس الماف هدیروتسا ندنهورکآ

 ذخا یتمان سوزن هدناناوح راع . ردیمسا كنسنج
 ار 1 ل وطم دوحو هدن دا رفا كساح ۲ ۰ ردا

 نل ًارابتعا ندنسەدعاق ) اغاغ 3 راقنم اوج وک |

 بولوا هصرق رادانق . زدنشعا ذخا یتسهرطنم هجماقو

alمدقلا سر ۰ ریشم ردق هو كغورب وق  

 ردنکسک هدایز (قای رط) یراغظا .ردنعضو نوزوا

 فراعلا طرح

 واب ثلا وب بم ) یداع ۱ هحاع |

 مدار وسا نذنهو رک راب كنفنص هحراح كنسهقرف

 و . ردیعو رب كنسنج سوزن بوسنم هتسایلماف
 ٩٩ یمیلیاب كنم رلدانق ؛ هرتمشاس ۳۵ یلوط كشوق

 ء هرتمشاس ۲۱ یدانق نالوا قاي . ردهرتمشاس

 هح را اه د زار یسیشید . ردهرتمشاس ۱ ید

 ناپ اش رادانقو هدنلوط هرتمتاس ۱ بولوا
 كرلن انا هدنس لهاک . ردهدنل وط هرتمش اس ۰

 مولا لع لابم ههانس «هدنگنر ال گو نلرم

 هدکنر یراص لايم هلل زقو ضاس ینطبو یلفسا هجو
 اري یل شب هدنغوربوق ۰ زدظاطخ ل۲7 و
 قارتعام یساغاغ .ردضاس یرلتاهن هکردراو طخ اس

 یر دزوک) هحزق هقبط ۰ یراص یممش یاشغ
 یرامقولوصیرلقایا و هدکنر ینوتلا (یس2,یواح

 قارغا و ؛نمشا نفرض ل رانك ردههکلدر
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 اع هده سرونو هدنفرطره كناق رفآ

 فداصت هدایز نداماسا هرلناوحو هدا الآ ضرفلابو

 لاش كناشرفا یرغوط اتش مسوم . رول وا

 قلنامروا هجاع یداع < وه < هنلحا وس

 كج و كنحاون نالوا قلغاط ۰ "ةصاخو هدرارب

 . رولوا نک اس اوا

 كیوج لاو ىو ج لا هدنجا كعاوتا بوسنم

 رنالقاص یرلذودنوک . ردینالوا هکرلا می رسو

 ریس .راحوا هال ومس هدهسیا هصیق یرلدانق ردق هره

 هنس الماق هدب هروتسآ

 . ررو هارحیص ها حیص بولوا زت راهم تک حو

 هدهرلشوق كوس ندنسب هات و رد اهتسخ و. ری

 «هرا هبا ا را «هرلن وغاوندنسهقرا كن وآ .Cl ر رب دلاص

 دل وج وک .ردشلروک ییدرک هاس هتنورد ا يح

 ڈاک ک فنڈ هد هح اع | ی نک یلتشهدو لوس د كا هل راش وق

 . زلروق ندنلا یر چیه ردق هب هج راو هنشوق یلاح

 .ردشلروک ییدتیا موج هلیبهرلن اشوط یتح هراسورخ
 .ردهدایز هدیسهلیح .ردیآ طلست هدهنشوق ا

 یغنیدقبح دما رلکب تصرف هرزوا قمالاق یوآ

 نداروا .راچوا هدنساذح رلتواو قار وط ناه نامز

 دوخاب و کرایا یراکش , ردبا موبه هن راکش

 هدن _اکدزس . رالاق

  وقوص هراکلد یرلکدسا فداصت دوخایو هترلاوو

 رنو . مهری هلقلبالوق هنلا یرلجفنل رق . رلرول
 یرلهجاع ۱ یششنا هر هرندر قراقیح ها وه«یثوچوا

 نیا اضی-یب نریم ارذاب یوا هجاعا _,ددرشاش

 یهجاع 1 ۰ ناوک هدنکز و

 ا ات ی راکش

 ارکوص ندقدرابوق ی راکول كوس « ررون وکه لحم
 « ربقارب ی راکیکو ی رالیق یرلیوت . ردیا لکا
 نسادص اردا, هجاع ۲ . ربهدیرلهطروع كرلشوق

 هری كسکو كب ندضرا عطس یتساووب

 كنامروا «هنسهرا یرلنغس نکیدو یلاج هزغا اشنا

 ۸ رولوا هد ىن دالاقاب E ىسەناد

 هدنساوو هدنتن اهن سام ۰ راس اووي هنس رلرب .قسص

 ەدە کک

۱ 

 ما كياتسدنه هقیقلا

 ۰ زلک شوخ هدتب

 نیلاق یغوبق كن هطروع. «رونلوب یسهطروع_ شب ےوا

 اکا . :ردل وحتم ینر و یلکش « ردالم و زود

 ۱۳۲ 0 ر ابوا قارتم اجفسو درمتسا ۰ ضا
 ev هن ام یو یزمرق كوس قوح زا

 ی هفیظ و یسشید هدننامز هقجولوق . ردیلکش

 راس ه هقحولوق یسیدنک تالا زغا كرت هنککرا

 .هدیسیکیا ره هرورواب . ردنا هعفادم ی رلهطروعو

 هرلوروای کچهس یسیشرد یجمآ هدهسرریتک كجي
 ۱۳ ااف ندا ارضاحا هدز زط لار و
 زاقار رکسکچهس یناوو « ابب هسرولوا قجهلوا
 كرلورواب ندنکیدمهدیا راضحا هلهجو بسانم هدهسیا
 را تاه لج موم ریلی روک یفیدلوا لاله
 كن هحراح روبط . | ملعت ندرلت ۲ قرلاق هداوو

 یسهریبک عاولا سا نیهاوش ندنهورک هبراه
 « رلناسنا . ردبا لک | نامه هسررک هلا یهجاعآ
 . ردا فالتا هدنکیدتنا فداصت هشوقو رلیجوآ

 ۱ فام عم .رديلم دبا تی رخت هسرولوا قجهنل و یناوو

 ۰ رویلوروک هلتراقح رظن شوق و ندنفرط مومع

 : ناسا «رویلدبا نیعلت و ترف ندنفرط سک سه

 ندنفرط یلاها نوجا یوآ نیجرب دایب هدن رلل ضمب
 ۲ ت رح مسومو فاص مسوم . ردهدقلالل وق هحاع

 كنهجاع نوجماتمدخوم ایرثک | .ریلیدیا ملعت رلوروا
 نیهاش « هدناتسدنه رویاوا لنیرولا اهد یسشید

 هجاع اردیا هسرن بویاسبیرلذوتوآ یک ناغوطو

 نداوو :نکیآ ورواب اهد زونه . رارو رب دشا ۲ ۱ هدنن

 ريج رکو ک «یشوق قللوج «تالکک «نیحرب دل بوذا

 ریلی ما دخت سا هدی وآ دا راش وق رک هو

 زوا «رلجاغآ مب ۱
 7 هدیأاب و ۳ هدن رم روتسم هللا رلتوا

 ) 3 دیا نوجسهس رب ندنندلوا هدکغا تقبس یمدخ

 ی سر

 ط ینلیح رب « قیشحو هیفامعم ۰ رولیدوت وا تم ز



 طس و هدنتکلع ت وسا افا رغج سکس راع ۱ 2

 e هدننالو دنالروق تسد ق
 سس

 23 رده صقر

 قیلاعا

 ا ر كی دی هزار نمای 7

 0 هم نفر ول N El وق سس

 لحاس كن وام ) ا ۳

 د ی ا

 یسوش 1 رظن هقنس اتسا نالت و8

 ! ردهدکما تماقا احار هد ( ایادنوه ) ۰. ردهدنس

 روهشم كا كفل ءار رك ( عك ) ها ۲

 ۳ ردی دی دال

 جار ES کلر هحاع |

 (کفلس) اشاب دما دک روہدم رادرس هدنش را
 هرق یهود) هداتنا ییدابا حتف یرلهعلق ( لانم ) و"

 . یدا یظفام كنسەعلق ( راصح

 ( یجاح) هجاع |
 دم ن ندلا یک نالو ترهش اقل « هح e1 ۱. یاح

 ۰ 1 سس هاتف ردهدن راس

 . ۵3۱و. ۱ 2۰

 5 نواب دنیا ها نامهرق ۰

 هدننابمینالخا .جار س

 ندا رویظ هدیره رصع یح ز وفط هجم ۲ یجاح س

 ردندهس اع نیرساح

 فا وب هکتار دعا وغلا م » تار یو

 فات
 یا قش .:ندحاص تاع لوا قش تولوا تو

 « قش لاس » هدیل اب قشو تحب ندروبنک |باس

 ردیواح یی هس اسح هل اسم ددع قرق هلسا و نع

 یش وا روک دم باکو رد راو هر را
 اس

 ا اوا مالقا هتکو ناود نروم ام «دعا وقلا

 وخمشنس یاتکو هح ات ۱ یجاح .ردناتک رب شلدیآ

 ۰ شما نایب هدنسهچابید نکیدهلا فلات هدنتخ
 قفاو هن رخآ یس رگ هنس ۵۹ یه

 هنسلوا شلا 0 ات رک ید باتو ابن کیتا

 م یع وا كنەجر بیحاص ارظن

 r. a یغیدلوا نشا تافو

 چت « 8
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 هدنلنا وا یر .

 » جام
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 و

۹ 
 ا

 س ۱ سس

 قع ۲" هدلیذ كداج ىج رب )۰ صم دعا
 ) هی اش تست

 یر مظعا ( ندحرسار ) س نه سیف ۱ ۹ = نا E ۱ ت 1

 نيت یر رادقم كميام رب نعي
 ۳ ص صح هرب ده و

 ر ی رخ زادقم كوص زر ۰ هعنط ك ۳

 راد قلا مولعم ییرط طس 2
£ ۳9 

 كرەلىدىاكر ۲ هس رث ۲

 )و ی |

 وو نوقعلوا نرو وص نالوا شلاق هد ورد اق

 تم كا ا ا ی وص

 3 5 لد ةن عم تدم ر

 ندکمهلانعت یر رادقم ندقرفیهدهرا هلتروص

 ك یتنحهولوا رد هلا نزو قرف و . ردترابع

 *یدأ 7/ در ی: رط 7 ریلس هل دا باقسا یی اج

 ر كوو هده هده ز ون .روک لعسو طرسا هدا

 لخ قسط و ارجا

 هل رلحلطس یر یرادق»

 تتووا هسیا بواطم قاعدو تعص

 كباعام اعقاو . ردلکشم

 تقیقح رب راکنا لباق رغ ینیدلوا بساتتم ًاطوسبم

 نان ولو ضو رعم هاوه هدرلد اق 2 روک ها هبعیط

 هاسح رظن ید قع ك وص e یراحط س ناب

 لز ى

 رل ( رع ساسقم ) هرتوع ۲ نالوا دو داجا

 7 , .رولىڕ 3 همی هلا
E 

yردق هب ی داممش :دتسها رب اح هدهحردرت  

 ° هرن 3 درلهرتد ۲2 مو

 تاج و رب دقت اج یعقادو رخ و E كىو ص

 یجنکیا هر رد ) یر 3 سایقمج ( هرانود ۰ هکر لر دنا

 ساقو رب ده و يي را دق« هسي هدرل هر د وک سعد
 2 أ

 ۰ سد ) یرع سانقم نزو ) هدهرلن ود ریلی دی

 رارڪ ساتیقم 1 1  2 :

 رقس دصاا تم كنزا رخ

۶ ۲. ۵ 
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 هلا نوط هدرانامژ یغیدلوا

 نیس ب و ول وا زا ر قسم هر و هام ی سا رق لا ۱

 مس ۰

 ف | و جک لا یا لاق اه ه راح کلام قم ۲1

 «یر ومیرلن الوا تماز احو مولعم هدابز كأ ند رڪ

 راد ماب نرتشا نغرومو نت < نامال ى

 ۱ ردرارخ ساقم نالوا یرلهدر بس
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 رادقم هلا یرادقم كن وص ر وای دار وفود

 یسهرتیسقیس نالوا ص وصخ هنییعآ یلضفیهدننیب ی رخ
 . ( تعجحاص هب هدام و ) رددودعم ندمسق و ید

 ك ( رخ سایقم ) نانولو دودعم ندمسق یجنکیا
 را وسو E SE ی A هد
 تغرد هدایز ھا یرلرح سابقم كدليو هصاخم ابو

 هدلکش یر .سانیقم ك درو )6 | یو ووا

 ر هاشم هتسپ زار ب کم ناسا لیکو ییدلروک

 نص شلدروطوا هنرزوا یسهفک (>) كنازبم

 باق و رکا . ردترابع ندنباق (ء ) رب هدنلکش

 یسهرا ( د ) هسرووق هنرزوا هنک قرهلوا شو
 قایق هر ر وه تھک اش و )
 تایسقت هربا هسریلیدبا الما هلا وص سکعلاب «رولوا
 ردق ه هطق رب هدی راقو گر هبل وری | هدن رزوا ياغ

 اق (۶ ) نامز ینجهنولوا نیبعت رڪ رادقم .راقبچ

 هنرزوا یسهفک كنوزارت قره ردلوط هلا وص
 میسقت ییدتیا هنارا هدنرزوا هباتک كنهریاو رونوق

 باقو اقام . رونولوا دیقو تئارقیقر كنسیکز یج
 تاز ډب یکی هداعا| لع تونا ۲ ندیرزوآ وزارت هنب

 , رونولوا كرت هنیرث ات تحت كناوه تدم تعاس
 هنن رزوا یسهفک وزارت را رک هدنساضقا كندمو

 طضو دیق یتاراعشا كنهرا كلك كربدا عضو

 كيامسق « لضف کهدننیب دق کیا رھ . رونولوا

 رخ رادقم هیرغوط ندیرغوط اب « هروک هنسنج
 قرلوا هرتمیلیم ندنسنچ هفاسم دوخای ییزو
 هلبسهعومب تشیهتل ۲وبشا .رلیا راعشاو هنا را ینعافت را
 ماسقا تكتل ۲ . رونولوا عضو هنا یسهغودنص (ه)

 هظفاحم و منم ندضمحت هللا تبوطر نهج ییسهبن دعم

 تب وطر بذاح هک تین كن هخ ودنصنوجمآ كع ا

 عضو ىق (ف) یواح یمویسلاق رولق نالوا
 هلتسهطساو راهرتم ومآ ردقه یدمیش . رلیدا

 ارظن هنجاتب كیراجت نلیدا ارجا لا تقد لاک

 ی
 ؟تا زا هاو تاک حو ترا رح رخ ر داقم نانل و

 تارخ نالوا متاو قردلوا قمقح ءال وط نداره

 ۱ ۲۳۲ کیش

 ۱ كنو هکر دشلنا نیس کیدا قفاوت هنماعیماعت هب هع بط

 ۱ میسجاهد دوخاییراض وح رخ كویباهد هدناریدشنوجا
 هوجو یوزل قعوا لامعتساو داجما رل (رخ سایقم)
 2 ردشلوا تاب هل | هدب دع

 .,تعجام هنسهدامهرتموع ۲ سورن« و دىگ ۱

 دی دج 6 رتاکن | هدیل ام یاقصآ ءافارغج س هادی |

 ,دد هشح و هظ" اطر راشابهدنکلم ۰ اب رب ویا نوني و دی و

 هلب رللا راشاب كنم راقج وچ هکردراو یرلتداعرب بیرغ

 " هحلشاب افق لکشوم .رالرایوق هناکش طو رخ قرهقبص

 E LN اما ۰
 ۰ رل رد | IEA ردق هتسدر زج

 ردیر ندنرهقراف تامالع

 كن-همطق (ریآ).مدتیایفارفج س نات |
 اتالوانوکسم هدنس داو (سوت۲ )وهدن دو دح ابرماای |

 «هدنسهس رغ تهح «هدهبسو ر نرود |

 N یسوف ۰ ردهدلب ر ناک هدتالو هلل افت سو
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 7. یدرارونولو هدن رح لاح هلل رب رب هد هم اد تر وص
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 هدب رزواسیلو ورقآ یس د نیک كەر وکذم هعطق

 یهوکح زکسو یدبم ( انها ) نانولو م

 ریش یورشا ورا
 هنسه هرز وا

  ( Eيک طساتفشت هن هنأی اب |

e E E قسم 
 یدروناق .

 وص ند (سوردوق) هدنبهنس ۱۰۱۲ دالملآلق 3

(nh FEST1 ۱ ]= ۱ یاب به ناب  

 در دالا رم "مس ر 9

 . ردشمالشاب هتع واوا

ae(نولوس ) نایولوا عضو هدنسهنس 5 ا  

 میسقت هفنص ترد ا رلتورت .ۍیرلږل هت 1 ییوناق

 هرادتقا عقوم ) دز تیم ( E ناو ربشلا
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 تاپ وبه بس ۱
 هداجرتبنا ینا القتسا وم ندننافو ها زدنکسا دوو

 تولغم هنس هدنشس راح ( قایمال ر هدهسا شمشیل اج
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 شک یوا عمره اانا یرلرا و د یهدافا و

 سوسی ودو عیسوت یروس سقش هدنسادتنا رصع

 كرلساربا هدعب .یدا شملق اشنا یرلدس كنسورتاس

 شلک ال ها اشنا ندیکی یربش ییدتبا بارخ
 یرهش هل رلراصح نالوا دوجوم موبلا كيلو ورق و

 .ردشلاق ندنامزوا راراودنوزوا ندا طبر هرلافوهرب
 ها مهیا 1 قید تاب دین ادب نوه اب .ندوم تا هل رق

 اروغآ «شعاریمع یتامو وم نوا « شمالشاب

 . ردشلسا لاکا یتااشنا كراهدیآ کهدنسیشراح

 احا هننرزوا نالپ رب کی یاربس نوهتراپ سلقرب

 رها . ددشعا اشنا ییهلیور هلبا نو هدواو

 ,ودندنسینابم رصع یجنشب دالبل لبق یرلدبعم نوخراو
 لا یسوراس سوسیود هدرصع یج درد

 یهدننشهلخم كرمارس و میسوت یتکم نوک راک

 هدرصع یجنکیا . ردعفلوا اشنا یغوحرب ندرلهدنآ

 و قنیموا « نوشژود < یتکم سانع ژ سوسلطب

 وردنآ ) یهروس هدرصع ګرو یراوبق لات ۲

 هدسیا و ورقآ < یسق راکزور ندنفرط ( سوق

 .ردشملقاشنایسوق اه و یرلدبعم تسوکواو امور

 .رددوح وم اهد راد قوجر شهلوا اشنآ داللا دءب

 هعلق یراتکمو دبع« رلکتررف هدننامز ینلهقود كنرف

 هرصع یحند نوا ینابمو .رلیدتا لیوح هنلاح هلقو

 ندا روهظ هد ٠٤١٩١ .یدشملسهلوا هظفام ردق

 : یدلوا وع الق یرلهدنآ ( هاسورپ ) هدقرح رب

 ۱ رلحابس یابوروا هدرلرصع یجزکس نواو ید نوا

 راردبا افتک ا هلاربوصتو ترابز زکلاب یرلهارخ
 یر هظف اح كرل هارخو هدرصع ىج ز وقط نوا .یدا

 > هب رات تایفشک ندرل و و ششلوا ذاخا ربادت نوجا

 زاه ك رلود ابوروا . ردشلدا هدافتسا یخد

 ۲ ۳ 1 ا ی اا اع كب ةقتع را که دهن یس هفاک

 هصاخاب ندنرلف رط اقا وهبسور طی هاسالاو

 ۱ ۲ یرلوتتتسناو بتکم هقتع راي هدهنآ

 لکشت یخد رلتثه ددعتم هدیاب و یک یتیدسلوا

 . ردشلدا

 ندنرنوع ف مدق رصم . مارت -- ترم |

 ۱ 5 رج سم رک 4 ف جها )ىج درد

 .ردهداب رب مقاو هد اتسدنه یب ونج . ایفا رغج اد و |

 هنوک ندنوک راب ۰ یسوف ۰ ردهاکنرایز

 2 ردهدک | ىر

 ردیر ندنرل هطا ( یهواه ) افارفح هب ول |

 , ( تعجارم ههدامو )

 هل راعتسم مات ( ایلوژ ساترالف ) - یون |

 ۰ (یبتیسآ) .ردب دآ رهش ر عقاوهداعناپسا مع دق فو رعم

 ۰ ) سام هب هدامو ( ردهدقْل وا داب هاما

 ۳ تم يجتاز ووا
 كنغامرا (غن وقهس) و یدا رهشرب هدنتلایا (ماننا)

 ۰ ردنمسا رکید

 تین ومیتن 1 ناولو قره وا یمیبط سا اراک 1
 ترابع ندموودوس 4 دیدح < 27

 ۰ ردلدع 5

 بوقسات .تثیه — ( Athore ) — روت |

 هکردیرب ندنآ راس كراك نلت هل دیا هدهاشم هلا

 .ردشعولوا بفشکندنف رط نوشلادو نخ را 5



A 

4 

 - سزلژژ سۈي و دوخاب هرودآا

 . ردهرق رب كوو مبات هنتموکح | ( رودآ ) هدنسهمطق ( ایناتیک ۲ ) مدق یابفارغج _

 - ۷ س

 وفسبلاح هداقیسکم ییرغ سس وتل ولو ا

 ۲ ردهدیدا و 7 رام ما یدنک ه یدا یدآ ك٤ دق چ 3 عقاو هدنرزوا وص

 « ( تعحاأ ص ههدامو ) . رد (رآ) یمسا یدمیش 1

 3 رد رمز عقأ و هاست ابتسا مر دق و روت |

 1 تع | رص ه هدامو ۰ ردفو رغم هلم اب ) اروا 1

 . ردیدآ هجن ال كنب رهنرودآ تس سو روا 1

 ) تح اس ه هدامو (

 3 تعحاآ سم E زورهتا ) ےس سو

 هدنروآ لات سالطا هدرا

 عي هدوبعم مان ( سوز ) هددبعم نالوا مقاو
 هنسهدام رتس وژ )م ردوا ماب نلیرو هرتسوژ

 نی
 ك ( روهال ) هدناتسدنه . انفارغح ےک قول

 Ea ا ر روا ى دنسو مدارک لایق

 كنار ومت ۱ ۲: 5 ع 2 ردیدآ رهشر لسوف

 دن ندا نابرح ه دنس 4مح كر وکذم رش هاش رداب

 ۰ یدرلشمک ندنرهن

 ( رتسس رو و )هد هعهتحش تام وکح هد اق رم بس لوت |

 هنن رې ( توکشتکنوق ) هکردرېشر هدنلخاد یفلتتوق "

 . ردناک هدندزوا یاح ( رهل ) نالوا بصنم

 هدو كن ابجوقسا ۸ 3۳ و. لونا

 (نابیمایغ) هکر دهدلب ر فاضمهنفلتن وق ) تره ) متاو+

 فا رطا .ردناک دانە یرلغاط سەت هلا لا

 هلا ه راد وو . ردطاحم هلا اراي داو تبنم یراوحو"

 .رلیدبا دع ندنعقاوم فیطل كلا كناجوقسا یرایوک

 رقع ی وا ر درن او ه جارو نوا ۱

 ۱۷۹۸ :یدا یعویقسب ( لب هسرو )یی وط هنطسا وا

 ۰ یرزاا ییدتا رش هد ( لیهسرو ) هدنسهنعس

 ردان هلرابتعا قلوا یسهخران یاو كنامزو
 . ردلتمقو

 ها روم )ابا ایفا جن ول |

 (نون[)و هدهفاسمهرتمولک ۳۲ ندن رهشنهیتسابس ۳9

 یسوط VIN 5. سم و ردهبصق قافوا هدن رزوا ینمربآ

 نواو ی رلن دعم a یرل وص ندعم

 . ردراو ی راک رک

 ۰ رد واح

 كن(اموسهتنوم)یجنر.مجارت- لتسول ول |

 کای IA سآ وه وک ) هبلایم و . ردیسهع رک

 هدنجاودزا هللا ( لئاوقسبا ) ییغوا كني رادمکح

 وا هدنرلمان ( لتوسبتوا) (قوسیت) ( لناقایاسق 1)
 یارجا ًاقاعتم یرکیدکی رلنو بولوا یدالوا

 ۰ ردرلشعا 2

 كنس هعطق رصم ى سس و ان سس ول |

 برع ناشالوط هد رلل وح یهدنسبلاوح یر

 ۰ رد ےسا نلرو هدن رلثاسل ابوروا هنسهلسق

 اعدق كرل (قیناوت۲ ).ایفارنج ب اقولاوولا

 ° رد ی مسا ۳0 یرلتدلوانک اس

 (ابلاغ) نوکسمهداقحلب اء دق. مارت قساوول |

 نواب رال



 زا

 — یراوسساتش دوخاب : یراووت |

 هدنیو یلحاوس یرهت ( ردآ ) هداينامرج . افارغج
 سا فالو ندرلتما یسا نوکسم

 بولوا ندنرلروتقآ زیلکتا . جارت ب کا

 یش دل ارس اعم لب ی ویا
 دشت ام اوا هد هنحص ی راب ۱ لرادتقا یذتا وبو ۳ ۱

 تاذ هدد )۱

 1 ییا
 سس

 ( قیرالآ ) یارق توفزو - فلوت |

 تی ۳ ۲۱ ۰۳ هح بولوا ین

 (یدیسالب)یس«ع ر ؟ دا (رودوث) كوو

 یدصقم . یدا نتعا جاودزا هدن را ۶۱ ٤ هلا

 و یشن

 . یدا كمریدتا لوټ یتیئدم امور هرلتوغیز و

 هدنسهنس ۳۱ هقرهمهلو تقو هار جای دصقمو طقف

 ..یدتا تاغو هدنولسراب

 1 ؟نابو « ندتس هبسأمس لاحر زیلک نا 2 او و ۱

 شم وط هد ) ماغنم ربد ( هد ۱ ۷۳ تولوا ندنر

 ندنف رط ی رد هرا|یم وم .ردشعزا تافو داو

 نکن ز نلیدا لس هد م افتد رم

 .یدناشلوا یساضعا یسوتناراب هرتلکناهرخ الابوش |

 هزادا یی هاب

 ددعتم بولوا ندنرلراکهتسپ زیلکنا س دوو ا

 . یدرالاچ رلاوه هلا هیقیسوم تل
 " ردشعرا تفو هددردیول هد ۱۸۳۸و شمغوط

 ناولو یسیماح نکیآ یلغوا كنيجروموک رب یسیدنک .

 یقیسوم تعنص یهلایو« ( لاغ ید سنرپ )
 دزد لب هالاتا نوجا ك.ردشا لیصحم

 كايا ص ومخم هیارق نادناخ هدنندوع هب هرتلکنا

 رار هل

 هد ۱۷ ۷

 و هدراکروتاب EEG قلوا ۳

 « ددشزاب ارب وا ردق سو نوا

 < زنا دوو ۱

 ردشع | تافو هد۱ ۰ ۷ شا دلو هدنخم رات ۱ ۷ ع ۵

 یدملعم همه ط تمکح هدنن ونفلا راد ) مچ ربماق ( ال وا

 > ههردنول ندننرط ( تب ) هرخ الاب « شما
 یدنشعولوا ما دخت سا هدن راظز هما ام قرهولوا

 ہہ ام ۳2 نوجا كم 3 تاتا یع رنو لاق طوقس

 لامعتساهدرل هناختمکح ن الا کرد شنا عارتخاو داجما

 . رینلیق هیمس یس4 هنیک ام دوو و ریلب دی |

 ۳ یوتهطوتس سا SL ا ۱
 هرتلکنا هرزوا كاا

 اعا ك( دون ار لا بطلا

 ۰ ) تەح | رم هنسهدام ط وقس ۲ ردة ا ر

 , ردزدنساملع هعسطلا

 از ) هوا COL - -یات وا

 دی اقسا یسقالاب ك ( سازابالهدوبر ) هلیسیداز
 . دمنا ناف هاچ یی

 عنو .yn . غر "ادیوت

 لب رلن دم« رقاب کهدلاوحوا هکردههرقرب بيرق هنب رهش

 5 ردفو رعد

 5 و رهءوا عا ناتو ۰ ریطاسا ڪڪ دو |

 ّ دهرا ون ربط اسا 0ّ 03 هناا یو. كد وس ز هه هلا

 5ک  (سیرهد) و ( رتیوژ )

 اط بوا جدا تمافا بولوا فول آ٠ هاتنامش و

 هرخالاب . یدردا زیتحارو زحمت اعاد یرافکباس

 شلدا دعو درط ند ( وا )

 » ندنرلارق لوغ . مجارت - راموت هن |

 امعا فامع هننتح ینیدلوا دوحو« تاذ رب هدمان

 نول . ردندهضرات ةعدق تایاور نالوا زئاح

 رک ۰ ردهدقملوا دانسا اکو یسیسأت ثالیا كن مش

 هدامورو عما هرصاحم امور هلا طبض نایاتا



 سا ۲۳
 ندنفرط رالامور "الل هدنسهاس یقادص كرلزق زین

 ۰ ردشلدا ما زهنآ راحو

 ردندب رلث وعرف

 ۲ 3 ت

 4 اتش 0 مع دق رسصف ۰ مجار س ال هی ا

 . ردلکد فو رعهو طویضم یدا .

 یہ 2 ندهحزسنا رف ) . سا
SIE صقر هکر د تلع ر یی هداح رب ره 

 اب و یطب نالوا مقاو هدندب قردلوا لثام هتناکرح

 هداعل | لع . ردترابع ندناکر ح ضعب یدارا ربغ طرفه ۱

 ٩ رد صحتم هغارآ و لا ۰

 ایش مک رشک فال لب تک

 «هدنفصا ر زکلاب كيد ا ۰ هدرلتاا و لا نکلاب 1

 مث اط ۳ مظتنم ريغ ناک هعوقو هدووو زو اد

 تولوا هسص ص تلاحرب ترابع نده دارا رغ تاکرح

 الكم كرهدیابلج نقد رظن كيابطا هدرلهتس كوص
 وس وه ندنساطا هسا رفو «شمالشاب هغ ول وا هعل ام

 ن یا تش رت الصفم ندنف رط ( یرامربی 1
 نلک هعوقو هدغامد اغ ادو رولوروک ردان ایزو ها

 .ردس حت كل هفاتخ تاقا رشتتم 3 دود 1

 یایاحس «غامد بالا « یغامد فز «غامد نیل الم
 غامد a ءوسو رومض نالوا یدالوو ۰ هرشلنم "

 كبد ربا تقافر هلا ) اروا ( ۳ ها

 ( قالوط فصن یایزو 1 ) هسردا البتسا نقصا

 . ردعوقولارشک ایزوت۲

 ید هدنتیسح كفرط نع اعاد راز رلکنوو .رند

 یوالوط فصن حلفو . ردراو نالعب قوچ 9

 هنفصن كدوحو بقاعتم یهلمر ىنعإ . رايا بقع

 یاتضعا اب تا اقرب ندکدتنا تباصا لوژت

 هتشبا هع الشاب کا تدوع هدارا تکو ههر وک ذم

 ا
 یخد هدرهسمیک التبم +( مدف ) نە قلالد قرلوا

 کا كدوحو تقو وا و

 زکلای هرک قوح كرلقایا و لا .ردا ررقت هدنفرط

 نزبقلوا عبا هن رکی دکي . راق رصحنم هن رلقەراپ

 راقبح هادم یخد ( ایزوتهتا ) هداتنا وا

 هلوز و < هل روبق ¢ دعا ۰ ترش ( هنس راشاب لشاب

 رب یعادو یطب یاکرح ولرد ه ( راشو
 ه رلکاس ها نکا ص ص لاڪ اضع رل زدی ا رحا

 هدز رط

 ته قاتا ابو لا هقشاب نامز وا و راقبج ردق

 + هنلتخ تاهح ايو رله رود

 رل:مضو بیرغو بیج نآره قرهای رلهیلیم تکرح

 9 اب تایم ارس هرم و

 رولوروک ید هدزوو نوو اردات قاهتسخ . ریل

 لاح نلشد ( قس ) ایرثک | نامز" وا . لدشعد

 اک الا و كصخش هسرب هل دش اهد . رردک ۲

 رلقادود . ریلس رق هده عسط ريغ تروص یرلقایق

 YET رلکح هاب « رلهزود زنگ ۰ ریس راچ

 . رايا, ذخا عضو همرکک قرهناباق بولبجا هکچ
 هلصلقت یراهاضع قان یک شمروبل وک صخش انداع

 هل س هموم ته شاب . رن هلرعاق * روشورو هجو

 رارو رای فلتخو لیاءع هفرط كوا ايو هرلزوموا

 یداوا ودمر ر هد یانضعا اص اا نیا مس ر

 یرابتخا ربغ یسهفاک كتاکرح « ناک هعوقو قرهل وا

 ینو هتسخ .رلبا ماودو ررکت « ریاک هعوقو قرلوا

 كا عنم قح ٠ لص هدا منم ولردرب یدنک ندارجا

 یکجنیوس ؛تدح «هکنوا ايو هقدقیص یدنک نوجا
 یدارا ییهروک ذم یاضعا دوخایو هل رث ات كناحیه

 (ایزوته ) هع هتسیا كمردشا کز یا

 . رب هللدش نوجا نامزر تقوموا راتزآ "اهدنتقر

 شکفلاب هدنن ناسا" وشوا"هلئا تحارتساو تنوکس

 كحل دا دربآ ندنو ,رلفسشخ بولاز1ردق ه هحردر

 تا را اف ای ات

 قم ز طقف .رياس هل ریدشپ راقبولیدم زکب ه(صقرل ءاد)
 هد(صقرلاءاد) . ردیالوق كما یی رفت ندن رکیدکی هلتقد

 رع ر وری او دویبح روغ ابنین_تاصلقتو تاک

 .رد جم ردیو یطب تیاغ «دودحم تباغ سکعل ابهدای زوت ه ۲

 هدنود هکریاک قل هتسخ نلیند ( للحتم جاف ) ارکوص

 نگو ردمظتنم تباغو ترامع ندههرت" ناه تاکرح



 س 4 س

 ییوادن كن ( ایزونهنا ) . ردراو یسهبئاد مالم
 هروک ههیغامذ تفا نالوا لصا ببس یراذناو

 كناباحسو غامد هر( مدف ) ینمی الد قلخ .ریشیکد
 .ردلباقریغ یسافش هسیا ترابع ندش الا رتشتنمو نیم

 نلک یرلیآ ندیغامد تفز . ردا ماود ردق هوم

 یایزوتهئآ ) ندا روهظ هدنفصن رب زکلای گندیو

 یوادت ) هدهسیا دنعم تیاغ ید ( ینالوط فصن

 نوژوا ه( حسلاب "یوادو - ماد نایرج - ییرتکلا

 شیلا فقخایو شلوا بایافش ًاماع هلا ماود تدم

 تلع هرکر هدلاح یه . رددوتجوم رلهعقو ضعب

 یوادت ) یبم هنلامحا ینلوا شاک یرلیا ندهج رفا

 دلم اعوتوا
 اضطط فی اقا اله ایپ

 ققیبطت كن( یصوصخ

 (توغرماقزلاس)هدایرتسوا .افارفح -هرر 5

 ولک ترد ندکیاو هدنل وط هرم ونک ۸ مدتسفیلق

 لوکرب هدنکلن رد ورم ۱۷۱ هدنضیع ردق ورت»

 ٤٦٩ ندرحم حطس بولوا

 (غناغ فلوو تنس) ( هردنول ) نانلو هدننیش لوک

 طاح هلرلغاط ردقوا یک یرللوک ( تاتشلاه )

ER PLE TEA TITEL 

 هدنعاش را ورم ۸۳ هدنسب رع تهح تولوا یبساو

 روک ذم .ددهدنعافت را ورتم

 هدنعاف را ورتم ۱ ۷۸ ٩ هدنن ونحو (هکریفنلل وه) نانلو

 . ردراو عن ( عغرفاش )

 كنغلاپشوموک . ( ندهمور) . تیز
 هنسهدام ینلاب شوموک ) ء ۳۶

 ڭكلسم « نهتکیدهن » . قیسوم -- رالەنا

 چ كدالنم بولوا ندنب اهر توسنم هنس اح ور

 هدنرصع یرناه ېچ رب نایول و یلارق هرتلکن اهدنرلخ رات
 اف تامولعم هرو ۲ هنامزوا

 هدایوروا ) راله )بهار نالوا دودعم ندن احا

 يا اچ

 دا ارحا هدن ا سارعو هب رے 8-0 هصاخاو

 ۱۳ اود تاق رب یامولعم هلراتحایس
 فرص نایرو یاب « هعس نونف » هدرصعوا

 یهو هندنه « باسح « قصوم « قطنم ۰ نام

 وال اروم . ردشمژاب باک رب یواح ینرلنف

 اناوتع ( لوصا ) ك (دیلق ) كرهدا لرصحم ییویرع

 ردشا هجرت ههحنینال نده رع یروهشم باتک
 یرلهخسن نالوا ررحم هاسیزاب لا یدنک كنب راي ۲

 ةشار» و « تسب رق» اک هدنرپش ( دروفسقوا )

 ؛ رفظوفحم هدنرهناخیتک تن راتکم

2 
O, 11 03 ۸۶ ( ۰ ۸5  

ou As 0, ( Bi O, ) Bi ( OH, ) 

 عر هنش ناک هدانوسقاس بولوا ندعم رب ترابع ند

 (فافش«هدنکنر ییراصدروکوک .رونولو هدنعقوم

 هدکل ر هللا ست راو وق .ردهدنل احر ولب وح وک و قال راب

 ومسب یتعی هدنلاح ( تومسبنط ) یسایو تومسب

 تومسب تیسلیس دوخاب (نومیتن | تیرک ) یسهدنلب

 *2ا راتو مضوت هدنکش هوجولاةمبرا وذ هدنرزوا
 هد ( بازت ) توزا ضماع . ردا روه قرەلوا

 هد ( یور زوط ) الادلوم رولق و ا

 لا عضو هنسورد یسورو ه رر ریتم ۳3

 رهریتک هلوصح وص هسرونولوا ضرع هترارح
 ۴ هفاضا تلق 7-۳-۰ کلترس .رالشاب هغمادرتج

 ۹ فراعلا طع هسس رد", ٤ک

 لوا هللا واق هدايلاتنا . افارغج س الهنا

 ریلش د (اسروآ ) هرمشو مولا داد راکت هاهتشم زا

ete0ار  

 رواق ضم . ( ندةهجكت رف ) . سا تله آ
 لردندعم رب ۰ . ندنسهلج سام تقام

 ( تعجام ههدامو ) رونلق هیمست یخد تیماقا |



 دامو ن25( نوک رخ ۔سا و

 ها KE E هد
 هدنغاط دایاب ووزهو عور کرد ےسج رب یشلوا باقنم

 . ردشفلو هدنرات ۱۷۴
 د

 رصع ق1 نوا . جارت س رب هتسنم لا

 نواهدروک ذم رېشوساکه بابن د هدغر و بسغوا هدنطساوا "

 لوغضشم هلیتعنص قلی وق ردق هنلئاوا رصع یو 3

 لاو پیش و یا ی و یرد . ددشلوا 1

 . یدلک هاسد هد ( زدف ) تولوا ندا

 ارکو ص ندکدشا تمافا تدم قر هد 6

 هدغروبسغوا هد ۱۵۹۱ یدشلر هد ( ارواب ) :

 یءهنص و یی دل ندنرد غوا. ددعا 3

 راځ ونف کەدنرېش غروبشغوا كرەرو و 98 1

 كرادتقا بایرا لغوتم هل! کرا تعنصو هدنسهزا 3

 . یدا شا زق ته كوو هدنما 

 عونرب یرلقدنالل وق كرل ابو کسا .سا 1 3
 هنغیدنولوا نظ . ردیمسا كنهطوالف 1

 «قیسومداتسا ما لوقس ادا ی « ایه ۱ ) هروک 8

 هفرش كن ( اوزیم ) یبرپ مييانصو تیکعولقع ۱

 : زد نیا اتا نوجا مر ین هم وظنم نه هتسپ

 هکیدنا راو یراورو عوار كرلیناتو هدرلنامزوا ه

 . یدا هدکملن د « اهلا » هداکآ 3

 امورونانو .ریط اسا — هر هر ۰ دوخاب

 هدامو ر ندا لی .یدنآیر ندرلدوبمیدتهدنریطاسا

 اط هلممات ) | ورنیم 1

 حل سم ن س اک el 0 سوز ( هروک یک اور"

 2 شمقرجح هدلاح ینیداوا یار ه هناسفا رب کد قیر

 دوو تیاغ هدریطاسا افت اب زدشم و ط هدرصم

 ؛نوفورهلب « هسرپ « هلقاه بولواشمانبوا لوررپ

ِ 

— o — 

 «شقعا هاج یرلنامرهق قوج رب یک هرتاسو سا وا

 نوتزوریعا هدنسهعطق كىتا هلتفص یدوبعم تعارز

 كتعاحش هلبتفص یدوبعم برح «شمرر دشن یرلجاغا

 كا هدنناموظنم كسوريموا . ردشفلوا دع یایع

 ۰ سالهنم « دمود <« تا الثم هرلنامرهق روسح

 . ردو به ندا تاجو تراظن هب هر اسو سل وا

  یهعید تاعانص هاتفص یدوبعم اک ذ و لقع

 تناص یسقر كتيدم « غالب و تحاصف

 تانک ارم ناو ایه ] شعا RE ردا تاو

 < رللاشوعب هرلل ایلاست .یدنا ریل وطمرتم هدنسهفاک

 راربناط هدنتفص دوبعم ر لوس نسا 9 هنن

 وا یسهفاک ناه كرلدبعم کهدسل و ورقآ . یدیا

 | شثلوا هفاضا هنمان

 انها یلشارتلکبه کسا -- هقیتع رام آ لع

 .یدرلشع ا روصت تروصکیآ یلقرف ندن رکردکی نوما
 ینرللا شمروطوا هتنرزوا ریدسر یتوا یرلضعب
 یکوک ایو هدنرزوا

 یلکیه یسا نانلو هدسیا و و رقوا هد آ هکر درلشلا

 . ردو

 رب وصن هدلاحرت شم هارط هنتس وا

 كدوحو ٠ هلال ید وعم هسا یرلضع

 هدب راشبط یرلقایآ دوخاب ۰ هدنحا نق £ یٰلفسا مسق

 .رلردنارب ۷ وصد ا یک رورو «قاررمرب هدنلا

 و یی

 یجنکیآندنرلروطا رم انانوب . جارت سا ان هر |

 نوجا تالسصم ردیسهحوز 9 ) سود وش (

 تعح اص ہا ) اسکو دوا (

 س درد دا ول چا هب |

 كحوک شلدا انب ندنفرط (رلیلیسام) هد(ایلاغ )عدق

 ههدامو ) دل رک هسا وا (یاغا) ید . ردرهشر

 1 ۰ تام

 هدنلح اس دةس رحم . افا رغج ۹

 هدرصع ی رب داللالبق .مجار س رود وله |

 نکیا نیک ظفاح یس اک هم ر

 4٠ س ل

 ند ایک نایاب
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 دناع هنکلسم نوقاور نالوا .فلاخم هتهذم یدنک

 . یدیاشمهلآا ثبشت کعا

 رهظم ك( نواق ) یلکیتوا كرءدک هامور یرلا رک وص

 یر ]اب سم چ وا یاس
 لوصا گ(سوبنودیزو) هجرت. بحاص ..یدشمرک

 چ )ر

 وج ERE رای[

 شمزای را ر اباطخ ه( نور ۶ 3: هت توفیق
 . یدا

 ۔ارتلکیھ مع دق نابود (یلسودر) نو رود وله ا

 هامان « نوقوا ال ».رد لسودر هماایموم .ردندن راش

 كلساع "رج نالوا فو رعم یس هبعل دن تمقو ر وشد

 نیما ۰ ردشمولا یس

 (نوقواال)روهشمهلا (رونیا ونآ)بولوا (ردناسهک 1 )
 رصع ۱ داللآلبق ) یدشاجرار هدن ورغ

 قددحو یچس هدزا اعا

 مس

 یدلاو هک زت هدنارا مدو . رود وا هب |

 : یدا اق ا لردنکساو

 نویقاور . جارت - سراب یدرۋدولە ا

 لوغشم هلاتاسیردت هد (یتوللو ۲ ات و رک

 همور . ردلسوسر ط "الصا IR دد روا

 HSE E HAW 2 واتقوا لاد راک

 كرهديك هامور هل | (و اتقوا) «رودو هت ۲

 نکیآ هدنشاب ناسقط

 ندنرلرا نالوا 2 5 درا ت

EN 

 ۰ ردد دس ا

 و ا

 ام 5۹ 9 4 ا6
۱ kt 

 د شام یساجر ع

 )۳۰۰ دالملا لق) هدایداقرآ قیمت

 هد ندنرل شا رتلکه

 . یدیا

 5 ۳ ر نشش ةد هیس

 س و )

 تا هو هن یچنکیا ڪک و فال وت هب |

 تافو هدنح رای N تولوا یسسوم تتکلسنر

 ٩۰۰ ۰ ی ونا ) هدنسهنس ۸۸۷ ۰ ردشعا

CI ۱ تمدخ قوح كب هتور و نارمع كتكلعو  

 .ردظ وحاد یشلوا انهدلاهروک هنناورول اش ك (نبلب)

 هد (و ادب راغ) طقفو شعآ طف ی (تن هو هن ) هدنسهنس

 ا درط نداروا یرلس رغم نالوآ شمش

 یرلهودخم . ردشمامهلوا قفوم هدلاخ ییدتسیا

 . ددشعا تافو هد ( ۰ ) فلوتهن۲ یجنکیا

 ۲۳ ۰ یودلوا تلخ هننشدنک € فا ودنال و )

 ود ا

 | مدنس وشراق كا رل هطا سرح هدنلحاس یر کاپ اتش رع

 8 . یدا هعطقر مقاو

 3 ۲ , ۰ او بم ل

Athénée ) — 4a4 |نانو .مجارت — )  

: 
 ۰۰ داللالق تولوا ندنن وضایر و ندی کک

 : ینیدل | هملق راده هس رح تال | .ردشلک 4 اس دهدنخش را

 ۵ ) سوللح رام ( ندا طض یهزوک اربس یرا 54

 ۰ دور دا ک

 -- هی ا

 ۲ بحاصاتاذ .ددیرب ندنرلرصاعم ك( نوارتسا ) و
 . شلک هامورهنهآ۲ . رودیا

 1 . ,لخاد هتم و هدنملع شست وا روطاربعا هداروو

 ۶ زد شعلوا هلخ ندارکوصوشلدا فیقو ن ردن دلوا

 تحم نوارتسا ندهجر

 . ,ندنساءلع فرص راع مدق نانو بس دن هی

 F2 هنن ر هنس ىج ۱۰۰ كاسبع داام تولوا

  .وکح ناو ۵ »¢ لمروا تنهام « یروطارب 3 امور

 ege هدنس داد »¢ شمار « ك رصد هدنته

 ۳ « روطاربعا

 شفلو تابسحرب هدنراخ را ۸

 .یع) هان رضع < رووهس بم نوا

mre? 8 
 و . ید یل

HEEEهدلا  E۳۱۶  
 Les deiqnnsophistes 4 4T ردترانع

0u banjue des Savantهدوحو هعوج ر هاما . 
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 یوا انشتسم صف ییا ندنسادتآ - تن و کردیم

 ۔هلوا لصاو ردق هزعامز یسهخستن دن هو

 نده ینای وتجحم کاصف کیا یهگاب هام مە ؛ رداشملاس

 هنمزا باتکوت ءردهدکیتلس .ةصالخ هد ینیدلوآ ترابع

 ناو هصاخاب هلا داوم قوح ر قلعتم هه:دق

 ثګح ندیقیسوم نف هدرلبناتو « یخ رات كنسقسوم

 ران ویو هميش تالا «یلاوحا جارت رو قدی
 هدنقح هراسو یعاونا تنا « یامعتسا تروص

 اصف شب نوا . ردلماش یتام واعم راق تاغ

 یجمدردنواو یجدرد یر كرا و نالوا متقس

 یجنرب ۰ ردیواح یتحابم قلعتم هب قیسوم یرلاصف
 نلیدا ارحا هدنساننا راتفایضو همسر مسام هد لصف

 هنب راضعب نده قىس وم تدا تاسف ىج درد« راد هام ر

 «هرلیقرش هلرلنالاچ هطوالف هسیا هدلصف یجمدردنواو

 كى هبقس وم تالاع وهو هنداوف كصقرو قیسوء

 . ردج ردنم ثحایم دی اع هنف رعت

 ینیدلوا ردا تیاغ یرل هخسن كم ربا و 8

 رافالتخا کهدنسهزا هدوجوم خسن فس الامم یک

 كرا روک ذم یبم هبس و . ردمهم هجیلخ یغد
 هنادیم یبهعوطم هخسن ر هتسراو ندهمش ی

 دامعا نایاش كا هدنجما كرادوجوم ؛ ردشمامهقح

 هدغرو زارتسا هدنم را ۰۱ 2 ۷ یالوا

 ترد نوا ندنفرط تاذ مات ( رهزوغ هوبش ناژ )

 هیفام عم . ردیسهعبط نلیدیا بیر هنیدزوا دلج

 نانولوا یسقت هدلج کیا ندنفرط (نووزاق ) وسوم
 2 (رهزوغهویش .ژ ) .ریلس هل دنا هدافتسایخد ندهعبط

 تم هجمانو كباتك یفب كليا دارا دلج یتیدربدصاب

 زوقط كوص . ردیواح یس ەم ر هب هنر ال 4لا

 . ردهدقع ولو رلتسرهفو تاوالع ماطر یخد هری لج

 یرانالوا دن اعهدلح یگدرد نواویشدردكنآ والع و

 هلثحاىم قاط رب یهدناف ندنرظن ٌهطف یتبسوم جرات

 كنهن هن «(لورام) بهار هدنخ رات ۱۱۸۰ .ردیلام

 مدزرط ر اف تیاغ ههج زسنا رف ندهجنیتال یت را

 ید رو هفول ) و ؛ یدا شعا رشنو هجرت

 هجرت كرا نع یئد تاذ رب هدنمات ( نورلیو

 شم ر دتا عبط هلا میس و رااح ضعب ییسب وسن ا رف

 . ددشم«ههدنآ باج ی رب دقت رظن كعب بایرا رلت وب هدهسیا

 كنلصا نتم كجرتم یرلثحم نالوا دب اع هب قبس وم هله

 : ردەدكمرتسوك یتفیدمهبالک 1 ارب ینسانعم

 FE f .یدیا بیبط ر یان وب ۰ مار -- هر هب |

 ىج ر دالم هدو هنغدنولوا نظ و شین وط

 كلدط هدارو كرهلک هامور ۶ ردشماشد هدب رصع

 . یدنا یامآ تكنکلسم ناموژ َتط :ردنفعا

 ا تك درعم ه ورم همان رب ( ۰ سا ۰ 2

 0 د عدس هر
 راک ەق 4 ( خدا نوبل ا هنالفا

 نلیر و هن رل وا هرو ےلع قوحر همدم یالتخا

 .رلیدید هسل هراهسسؤم عو ود 6 رد ےسا

 ضعإ || . ( تمجارم هنیرلهدام هناطلس « هسیل )

 ِ هنن رل 4س هسنارف هداشعل | یدرآ رلرر و

 كنب رل هسسوم هس ر و ملعت نالوا لئاحم هرل هس اطلس مر

 و
 كتب د وعم هو ریسه ك له ۰ سا در و

۰ E ET 
 ههدامو ) نونهآناب . دابعا هنفرش

 ۰ ) تهحا له

 . ردی س هعرطم ری $ مارت ناسا

 هل | تاف و رح ك ر حتم .ردشعآ|تافو هدس راب هد

 یقف وم هعرط ی رل هطوت ےس وم قرهلوا هعف د كالا
 چک

 یدا نددن ارج رم ك انا وا

 یدا شارتکه ر لزقاس س ساله ۱

 تعنصو یشادرق ك( سولابو ) شارتاکیه کیک
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 ) سقان وہا ( ا هروک هتناور

 .ددشع اب رله وه قره الغاب ضرع هدهتسکیا كرلنود

 هقبتع راث 1 رللکیه یرلقدای هدرلهطا راوجو هد زقاس

 ۰ رلی دی ب وغص هدایز كي هدندنع قارا

 ردیثادقرآ

 سک

 .ردندن رلماسر عدقناب وب ۲ جارت نوه ا

 هد(هنورام) هدایک ارت لوا رصع ترد نداسبع دالبم

 یدرک اش ك ( نویسولغ ) یلتنیروق . ردشنوط
 شیاتش ی را1 صعب تك ۲ نمل خ روم ةي یدا

 ۳ ردا 1 هلا

 هرلربسا یایلجیس داللالبق س نوس هب |

 داون هداب زل بس یدا یر ناو وا شی ندا ادناموق

 هد رار نالوا هلا ) سویای وک | ) امورو شع

 . ردشمشود ل وتقع

 توت وا یروطاربعا امور س نوه ا

 یون اب یرانا . ردشارتلکبه رب ندنرلراکتعنص كننامز

 یرلود هل | مرب دلس كرتسوژ ( دوح وم هدنسهز وم

 .ردیرا كوا لکه روهشم (ندا زا ربا یکی دليا فالتا

 هی ) لعاف ما نر / فص 7
 هل زح نامز كح هل قرهل وا نفاق فلات

 كح هلک || ۰ ها 7 11 مو 4 رول وا فص و

 | نیقاي ها عیاقو یتاصا دد :یسهلزا ا

 ۳ ندیش ر هدسر || و دكا هرم کت هک

 . فقاعتم «نالوا شو « یک قرهلوا نراقم ک۲

 ا

 .یالوق :بیرق .نالواكحالک نام «نالوانتای ||

 ےک “©

Uهدام»  ETسم هفصخ  

EOS 

 هدنت الو (رتش "]) هدهدنال را .افا رغح ا یا

1 e (ووراب) یسوف هردرمشر هدن رز وا یر 

 . ردروهشم هلت راج تابوبح روک ذم رهش

 هدرصع یجنشب نوا (یلهداتنوزبا) . جارت تا

 تافو هدنسهنس ۱۶۹۹ .ردندرهرعاشابلاتا نشش

 فلودناپ دنومزیکیس ) یروینیس ( ینعر) .ددشا
 اک نکا یت ورم ام ( اتسماالام

 0 تاع نانا هدسامز,. یدلوا

 دلتا 4یمیسآ ( وفاص ) یجنکیا ه ۵ رعش هبهر و دم

 لیح كنسیرب هدنراسول وا رو وا ت یا

 هدهلب رماه ۰ یل_یه ۰ ردب دآ نایر وک هدنررلخ رات

 (زیدآ ) تدرلزوغوا یسهکروت لصا ؛ روسولوا داب
 یهدنرلشابگ رنو هدنخرات ۷۱ ۵ كدالبم .ردبل الوا

 هب ول وج_هم رلن و 9 یدا ( مایه »)دا ر

 ۰ رثیدب | ما

 در فر اعلا طرح مت

 یغاحتس («نسه ) هدهنارف .افارنح س يها

 (نوتنا راب)قالمهنب رهن (شوص) هکرده رقر ندننافاضم
 . ردیواع یسوف ۱۳۳۰و قو هدنرزوا یناح

 ( زوغار ) قود هدنزوقط ینرام یسهس ۱ ؛

 هده راح یناق نالو ع وقو و۲ E 1 نمایم هلا

 قارحایهروک ذم 4ب رق کد نالوا بولغم

 . ردرلشعا تعجر و

 مقاو هدنتکلم هلاکت 5 23.1 تب هان 7E أ

 نالوا لوق رب كاره (ارتواهارب ) : ردرپشر

 كشر ندرلقایا ددعتم ناقا هنناح ( یرسالاد )

 ۰ ردناک هدنرزوا

 ۱۳ ال شات و رار اا

 یقوحر ٠ ردراو یسوش ۲ ۳,۸ ¥

 ۰ رد واخ داعم

 ۰ رده دلب 3

 ٤ هدا رغص 2 و مدقق 2 ندهج اون ) سا تا

 هنسهلالس را ندا ي رب هدایدل 3 2

 ۰ ردماترب رم نلیر و

 یا(:

1 

 م

1 

1 



 — ۲۵۹ تب
 ران (نالتی ) یسهجولشاب كرلنوب . ردشع ولو نالوانراقم هلاح كلعفر . ( ندو آ ) عم ۹

 هرزوا كأ ناس یتفح هلوا هدنامزر كح لک

 .هدنامزر نیقای كجهلك . رولوا فصو هنسهنیص لعف
 كتا ک ادم یا انا ا ار

 وشر را ا ماود مات 3 دعاس# اهد

 هدنامز

 ایا ز هرب هدنس هعطق اق سا .افارفح تب راس |

 هدنتاایا ( وولوئاس ) ناک هدنفرط بونج كنتکلم

 لکم ر دشت هبلها تان أ ورح و هامعرز ه وهق یسل اها , ردهدلب رب

 ددم هدنرزوا ییاح اش مش ول : ۳۹

 یسه دلد اس1 . دولوا قالم هنس رج هنا راب هدیاحو

 . روینولو یزکرم هیحانرپ عماج یسوف ۰

 كاوک رب كوو هدمان ول س هک رد رهش 4 هدنتکلم

 كب اقل وور نالوا اتو هدنسب ونح لحاس

 كاش ما : ) ۵-۷ ۰ ( یسوش « زدمدن نا

 ندا ارم ودون | ما ربا :ه هو و لوا ندنفشک

 : یا رقم سا تن رالا و (لک وز )

 ال اهن | وغ « هداطسو یاشما س نال |

 یر 3 هرتمولک ۰ لوط هکردلوک رب هدنتکلم

 برص یبهبرا فارطا . ردهرتمولنک ۸,۲ ًاطسو

 . ردطاحم هلرلقل ابق كسکو و

 ا وا تولوا یاقلوو نالت هدنعاش را

 هدر رغ بونج . ردهدکعا عاغدنا و

 هرم ۳ ۵ ۷۲ هدنن ونح

 ورم وغم

 اهد ناقل وو 3 ا کا ورده ناس ) هدنعاش را

 هدنقح هعطق و تاره سنوم هلا سوفلود . ردراو

 لوک نالس1 : راروسدا مالک ةرادا هدلو وش

 شظانم نالوا اشا نایاش كا كن ( الام هناوغ )

 برصو كد یسهلاش لخاوتس ۰ ردندنشهبعسط

 طاع هلرلن افل وو قوح ر یلحاس بونحو رافلاسق

 ,سکع ةنیوص قار كلوك یبقاو لظ هکر د یغاط

 هدن ونحو فا رطا كل وک فنطل و ردهدکع |

 . ردروسمونوکسمهایسهدایزرلیوکد دعتمنالوا دوج وم

 هقتشب .ندنرهش ,نالتبا . ( ۲۰۰۰۰ ) یسوف
 ,یواح یسوش ۱۰۰۰۰ یرهش ( ورده ناس )

 ا قاب براو ىو اتش ین

 5 ا چ نوش وطن ۱ناسس )اوو ا رود اهل

 بش" نف کد یالوط ندنسعولو پر تاغ

 لوک نالثب ۲۰۰ ردلباق رغ ناه قمشان هژوک ذم

 اش ى « لادنص هدنرزوا . رد نیز دتا

 فوض . رونولوا ارجا تالق هلا بکار كوخ وك

 مةرادقم ن هداوکو . ددلناص هرشو قار تاغ

 ی رود كن هقس آ ۰ مارت ا

 ا یوا رق,) ندن رللارق

 افارقح - 4۲۰۲ يها ها یسنا_ ردنستو وا

 ۱ ّد ) تعحأ رص ا

٣ 

E |نىن هنا هدابل اتا مع دق افا رغح بس  

 (وجتبا) مولا .یدا یدا رهشر مقاو هدنرلغاط

 ۰ ) تعحاآ سم هب هدامو ( ردفو رعم هلام هاب

 هکردندن را هها ۲ دق رص ربط ۳3 تست رسا

 روت . رد ( یسوتهو) ابو ( TE DE كر لسنا و

 ردكزك هسلوا فرح وردا او رذآ هکر یلبنب د

 کوک
Eردندنرلشارتلکىه هسنارف , جارت ا  

 تافوهدارو هد ۸ ۰ ٤ شم وطهد(لود) هد ۸

 : ىدا, ندنذمالت ك ( لافم ) روپشم , زدشغا

 نییعت ملعم هنسیمهدافا ( قول تنس ) یهدبراپ



 تا ۳۰ سس

 یر مع ك وص كر هاج هنت کلم ارکوص زارب ندقدنولوا

 هجا شاب همشح شد EB r درک هدارو

 قجهلساص ندعلاد هد( نوژید) . ردیر ندنراب ۲

 نالوا ندنرا | هنن رد رک هدوجو لکیهقوج ك

 ( سو ) یلکیه ك ( لهیس ) هللا ( رتسوژ )

 دراما ات ینسوت اش

 هدنخ رات ۱۷۰۲ .ردیاسر زسنارف س ہرا ۱

 هدنکن هدنسهنس ۱۸۱۸و شما دلو هد ( لود )

 نک هح .یدیا یذبملت تان رد ۲ 3نفر تاوو

 هد هملطق عساو و . یدلوا لخاد هه رفس ټژه رب

 ك( عن ول نیک ) روطاربعا . یدلوا لثا هترهشرب كوو

 ۱۷۰۳ ) ین 8 ik ۷ . ندقدلوایاسر یعوصخ

 تاکرح نلیدبا ارحا وشراق هراراتات دد ( ۱۷۹۰ بت

 ندنفرط دوطارعا همیسرو رب وصت یه رحو هب رکسع

 قرهلوا یرا تمدخو .

 ۰ ردشع واوا اح هد هنا رف هح ول

 یرلمسر لاحر یدک زو ییا

 یدیولوا نیست تالاب

 ی | کیدرتک ه هدوحو

 9 76 د وع

 ۰ دقت

 ۰ ی دنا شمەلىا

 3E 2 و هد نیک

 هنتاور ك ( رودود ) 7 د ربا

 ۲ ردی رد دا سم راهورن) ندنرلن وعرف رصه دک

 ۰ نوک نه « هدنش راب بس |

 ك لعخش شعب نالوا روپشم

 ردرلن وش

 م

 هکر دسیت !نالوا لغوا كلاغمۋ و نآ هک ی 9

 هدم نکیا ردک هک اجوزت ی
 . یدنآ سنر رب شعولوا لتق

 یرل هجا ا - تدوس

 ۳9 ها وا ۳
 نمزا ی رد دا بدو

 ندنف رط
 ِ ۲ ۶٠

 ۹ سا

 ورد | هکردسب ۲ نالوا لغوا دلساینمل . ۲
 .ردنرشع زاوآ لثق نادنف رط هسر هدنتعه هلو ادم

 وسا لغوا یوزر لارق ایدل ۳

 ۱ شغوط قرەلوا زسلد ناق سر جک و )

 : لتق یرد یر دا رکسع هدنشآ هرام رب . یدا

 ردقوا تند هموروک ینغیدلوا هرزوا كعا

 !رکسع » یشراقهرکسع قرهاجا لید هک شءهل روز

 كتسااب . ردشملس هریغاب هد ( همروا یسوزهرق

 ردشملنر وق هده اس و قاع

 9 و زقوا ںی هلا هلا 4
 یرادمکح ىج د 2 ال۴ ( هکر دسی ۲ نالوا

 . ید یر ندنرلشادقزا ك (یلاقسا )نالوا

 نالوا فورعمو رومش» هدایز كا هدمانو . ۵

 عوضوم ه هرل رک همی < هنأ رعش هکر دسیت ۲ یرطاسا

 ج ردشلوا

 ل(لهبس) بولوانابوچرب لابژیریف س سی |
 تكنقشاع ) لهس) ا هدهسا شلوا لا هنت

 یس قرهلوا لعفنم ندنفلزساس یکددص وصخ و

 ءرلهاور نانلوا لق اد هب هعق و وب یشع راک هاز>

 ضف ی ۳

 نانولوا ارحاو بیر قرەلوا هنفرش

 . رو دیآ هدهج رد تیاپن رلهناسنا

 3 ( سی )
 23( ©  ردلزورم تك هد مه نزح مه راکلنش

 ینکد نابوج ر هدنلا اغاد هدنلکیه « هدنرب وصت

 فورعم هخرااداک . روشاروک یفاق ( یاژیرف ) و

 هدنکیهو ےسر ك( سومات ) هلا e ارت

E )ردراو همای تاشو تن راقم ر )  . 

 ( نروآ ) هد4سنأ رف . انفآ رفح عشق 7

ESهدن دعب ورتم ولک ۳ 6 ورفمود ) حا  

 تاجوسنم و كلسا . ردهیحا ر لسو ۲۰۱

 _ ( نروا ) . ردراو یرلهقش اف صوصخم هنل اعا هنادخم

 ۰ یسهعمتجم سوف كنهبحا ۱۰ ینیدلوا یواحكنساضق

 0 دددنسهدا ز ۱۳۸۸

 ( زاوواه نس ) هدهسنارن س لوه - ا

 ٠ ناهلروا .ردان رق ا سوف ۷ ا هلع انس



 ا
a4:چ ۸ تب  

 هو

 . ردراو یسوئاش هدر صوصخم هنسیلارق نادناخ _

 كنب من نا هلا یونص. ژروا هرق 38 هاش
 رانو ۳ زد ساک مدیر دول هس رب عقاو هدنساقتلم

 ۱۷۲۸ ) «یدبا دوجوم هاب هدننامز ك( رادنامزون) 0

 لزا ومدام هلا ) رولقور ) قود هد ( \ VTA ا

Jالآ یوم . یدخلوا نکسم هل ( یر هدوکسا  

 ییسدضعب كن رلناموو

 اراق اىد ۱ نا ات 1 1

 ۰ ردشنمزای هدا !روا

 ) اسا یرچ

 هکر د یسینات و هدو ح3 و

 La ط ( امراد من ال ) بهذم و و هدراروا

 شلا اغا نیکی یوا, هبلایموم ارکوص ندکدلیا

 روغ هدهلاکن هدنسیرم خرا ٩۸۰ .. ی

 هدنح را ۱۰ ۰ .ردشعا دلو هدنجما یساارق *بلناع

 كنه دم ادو هنس پو نواو ره ا 1 ۰ نتو

 ر هدنگرا ۱۰۰۳ . ردششیلاح هتسهداعا و اىحا

 یادو یرلب دو تلو .ردشعاتافو هدننورد هعم وص

 2 ر ردیا داقتعا ا لم:

 ول رساق هدا اتا . افارغح ( A108 ) انسا

 رلداامور ی ۰ ردرپش رب لسوف ۳۷۰ هدنتلابا

 یربن افلم هداب و . یدرلردیا رک ذ هایمان مونيا
 ندعمو لو یمیانص هجلشاب . ردناک هدنرزوآ

 یرلهارخ صب دا رمش < دق هدب را وج 5 ردیناالومعم

 ندیراتنقس لاف ش هل اي ندرلشاط مسج تیاغ هکریلی ر وک

 . زدی زابع

 نهمح وق هدنتل ایا زا ووا هدهسنا رف ی شا ۱

 .ردراویسوش ,AMEN FETE اضقر هدنغاحنس ۱

 دق تب و
 رونل و ىس ق. ع را 6 ی رخ هحلسا

 داع ههفلتح راودا . ردهدلب ر

 میس

 ۰ ردیهسنا رف«ردندنساهلعتایهل | بس دنا

 ۱3۶ «شقادلوت هد۱ ۵۹۳ هدنسوناش (یش ا )

 ۰ رد عا تۆو هد ) نو وا ( درو ۳ یس هنس

 . ردراو تافل ات قلعتم ههند ۳ كلا یوم

~~ 
 > “ےہ هه رسم ۷
 هدللذ .شع ۱ ..( ندقع | ) .فص

۰ 

 ناب كن وقو ) ۰ و تیم لس هد ءا اب ب

 ا زا رب . یر هتخم

E۳ هدقع ۲  

 اکر هلا هام یک ریلی آ
 ندر ۹ هشبا

 بس لحاع ۰ ندا

 هغهالشاب هشبآ « EE ۳ هدلو وا ۱ قعاروط

 یسهلک نهج | ما بسر تیم قو هدامآ

 ققارت مقع یان ا كن ۰ هتکرحرب نالوا ظتنم
 یدنک : ظقیتم نانلوایم هب هل اقم لوا اهد هرزوا
 ۰ ) بج انف هتسهدامقا ۱ هدلب د ( توط ق وہ ۴

 هدنطس وكام ةعم تام وکح فای ا

 كنغلتوق ( نتو ) قحلم هنتم وکح ( ایایدنا ) مقاو

 لعاس كب رهن ( یئاباو) بولوا ندندالب روپشم كا
 .رادر وپعمهاس رام هرخد ۰ یسوف ,ردهدنراسپ

r:تکلع ۳ مقا و هد ې دق ناتسنا و بسم  
 02 . ی

۶ 4 ۰ ۰ 

 یناط سانرایو کلم ( توم ) الاش . یدا
 (لهطا) ًاقرش «یرزکد (سون زبم) اب ون «ی زفر وک ها

 هش ر نوزوأ رس 4طق ردطا ع هاب زکد

 ) هل وس وس ( قرهشال راط منک تک تتمولوا هه

 ه>اسم . رولوا یمن هسور ( هنول وق ) دوخاب

 یلحاوسو یچب سم ورد واک ۰ ۰ اتم یس هیحطس

 یرلغاط هحلشاب . ردهدندادتا ورتم ولک ۰

 ماب ( كياهتناب ) ( وووورام ) دوخاب ( تەمى )

 23 1 . رد ( او رول ) و ( هدناب ) رکید

 ) زيف هس ( ىرلەح لشاب رلقام را ندا او را و اقسا

 . ردی را ق داما ۲ نیش زول دن زمذهس ( (سو زالبا)

 قلشاطو تبنم ريغ بولوا قاحیصو یروق

 ی هقس |

 یساوه

 اتل و دم ل 5 ربع او نوشر هدینسنما زا نالوا

 ین دآوا یواح هقشد ند انا كە ر ۰ ردددکمشت



 = دس

 (نراخا) (هرب ) ( سیزوله ) یسهجیلشاب كرا رهش

 یسهعطقهقس ۱۲ .ردهریاسو (هنونوا) (نوارام) ( هلیف)

 وا ر هل ر دعا و هل € هو هب ))هدهرخآ. تاقی

ET )بق : رد,دقنل وا ا ) و  

 هدناتسنانو .افارغح س هرن و هب ے ۱

 ردشالور یواح یون ۰ متاو

 هدنشهزادا تابش ییدمبش كناتسنابو
 . رد ےقنم هب اضق عی ابخ راپا ۵ یالو شوت هب هقس |

 یسهلج . سیراغهمو ایداوبل « هب « اینجآ « کیا
 2 اهرلب .نالوا :اضق . نکص .« هقبشاب نقی لصا

 ر چیه ردر رپ قلغاط هقس۱ .ردنونعم هللا یرلمسا

 تموکعیرقم «یزکم : ردقوت یوص راقا «یرهن
 مرگ ندنف رط کیا كن هدلب و .ردی رهش 4 نالوا

 كاب یرلیاچ ( سیفهسو سوسیلیا ) وص قافوا کیا
 یداع كى تعارز ادة . ردندرلا رم زستسمها

 «نو وقهدایزندنعرز تایوبح یسضارا .ردهدهنرمرب

 تا وا ریش ایم کما شام یک ی

 .ردلوذبمیرلکلن وز «یرلغاب كنهقس لدن هنتعارز

 « هق ٢ هقشاب ندنو . ریراو ههداررب مهم ینالصاح

 اظ مون روک نالوا ساک هدن رق رسا مون وس

 ی رلتاحوا شاط سم یلتیق ۰ یس را داعم رگ

 . ردق وح ی رلاعرص . ردتبنمیضرا كن هشوت هب «هردیواح

 کمر دشت ییایاوبح رغبص مه < هنتهارز تابوبح مه

 . ردگعایتم

 تلاح هوا قسا : ند (:قینا )سا ا

 قلق یا هرک قوچ هناسنا : ییفیکو اک
 ( تاس هنسهدام ,قلقا ۱ هدلیذ ) یر واوا ضراع

 Gi AS ( TEI فص كلی |

 ن ..( ندكيت ۲ ) سا کسا

SS ۴ ۱هنلئا وا یدالمرصع یجنشب شو  

 3دیرخ ناژ تنس ) .یدا یی رطهدلوناتسا یرغوط
 راد هفلنایتسرخ بولوا ندنذیمالت ك ( مقنس
 ۱ . ردراو یراب ۱ ضعب

 ( دا هب ( و ندنسل اها ef | بس ا

 روا دب هدنلثاوا رصع نجنکیا :یدیا ندنسەلاع

 ۔ولوسن وقهدننامز (نوره) یروطاریعا امور .یدیا

 ريقف كن هوا . ىدا رویدنا اغا ینتیروم ام قلس

 فدک لبا مااط تنواعم ارکوص نکيا مدآ رب

 هافر لدبم یاافسو رقف هدنسهاس هننفد ر ییدتا

 هرهدبا دسزنو هظفام یورت . یدشلوا تداعسو

 قنارف ۱۰۰ هت رہ ندنسهلصا *یلاها هننا هدننافو

 . یدشعا تصوو كرت ندعم ر هلطرثش كلرو

 یهدراقود ندنرلببطخ نانو -- ص ىك

 هدنځ رات ۱۰۱ داللادمب بولوا یلغوا كسوکس۲

 هردشعاتافو هد ۷۷و شا دلو هد (نوتارام )

 سشعا رارشآ هال هی دونا یکلحنک

 ندنرارآدنرط یلتربغ كا كنتمکح كاسم (نوطالنا) و

 قرام ) قرلاق هدامور هنس چاق رب < ید شنلوت

 ٩۳ .یدرو سرد ه ( سورهو ) و ه ( لروا

 ۱۳۵و نامت ك ( نت ۱۰) قم هدنسهنس

 ۳99 یا اشاو زارحا یترومأام قلسومنوق

 هتاسوم نسهسنکم تور كرهدما تدوع هنتکلع

  ندهاج و . یدهلا فرص هننادحاو اشنا هعفان

 ی ( نوتهدوا ) نالوا بوسنم هنمات هدهننآ قرەلوا

 ۶ یدلوا تنوخرا هدهننا تیام . یدریدتا اتنا

 .Eel یدنولوت هدهدرلتمدخ كوو کید

 ۰ یدا را و

SES Eشم وط هدامو زهدنسهنس ی  

 هبلایوم ودشعا تافو هدنح رات ۳ داللالقو

 تدوم راب ۲ ییددلبا زارا وشراق ° ) نورجىج (



 کهدنرلدب ثكسو زام هل االلیس . ردشلوا ت هشلط
 هلا كرت ییامور قرهلوا یسهحیتا كنرفانمو تباقو _

 دسزت نسهدوحوم تورث هدارواو شماکچ هه

 د هلاموم ۰ ردشاوا راذکتاقوا هللا
 لص کک یاس نانو هدنف رظ تدم ینیدولو

۳ 
ِِ 

 هدروک ذمرپش

 هلا تحاصفو تغالب هداعلاقوف یاس و كرهدیا

KCشلوا بج ومی ريح كرليا هنت هل ندنکیدتنا م  
 طقف . یدیا لکد سوکت 6 نبا طا

 یاب سوک ههجرت بحاص ر: ربنا نش
 یشال ندنخ وقو تذش نالوا هنانلو یسلرو

۳ ۱ 

 بویلوا

 یرلیا ند ( سوکت سونایوپمو ) یسهجوع

 تطخ ىنسەرشم . یدا راو یدابتعاو تشجح

 و وی هد نس4 رکو هنب ردا رب 3 ) نو رجیح ( رام مش سس

 لباق ات . یدبا شمریو ه ( اغ9

 « شل وط هغل هتسخ»

 ر یوادن

 تافو ندقلجا كر ەم یک

 .یدردیالاغتشا هلقلذ اص و كلارك تاب داخ رد شکل

 ېک یوم خیرات رصتخم « باسنا مع كت هنگ

 درج هرزوا یناسل نانو دی اع هم را هقشپ ا

 ¢ سود هن سونلههروق ) . ردراو قلا هدرب ۱

 هدرئار یتیدزای هلیما یلاح هجرت كلا( سوکش1)

 د)(نو رچیچ) هد ها نش تلا نشا ف
 هدییاکم یفیدزای هدنسهزا یراهننس 4۴ هلا ۸

 فر رعت هدروص ر حضاو اهد هز هجرت بحاص

 . ردشعولوا

 ناس ةداطسز :یاهما انار

 هکرد هبصقرب نالوایزکم هحاب هدنتموکح رودآ 8

 .ردیواحیسوف ۷۷۰۰ «نتاک هدنسداو زایودو ور

 ۰ شی ه ورقو یثیماق ر >2

 لبد دیشب نا 7

 .ردیدا را دمکح ییا نالوالوادتهو ی وصع هد

 -اتساد وسا مان و  مارت

— ۳ 

 تموکح یارجا هدرصع یجنکیا ایوک یسجرب ندرللو
 یتکیا ٤ ا او طض یهقراعاد كرەدىا

 تولوا لغواو ینلخ تط راتوا ) لارق e لسا

 أ رظن هب یناتساد تالوقنمو تایاور لوادتم ساناا مس

 ییسح هدنماب ( ازروآ ) ندن رالحاس ET هلا یوم

 روش هحوز هنندنک قرهریجاق ی زق نابوچ ر

 تغ ا هتسولک نوه) نوه ییرغ -- الس |

 ۳۳ كدالبم . ردندنرلدک یرلیا كا كش رارادمح

 مان ( الغور ) دوخای ( ور ) ندیا تافو هدر ات
 (ادالب)هللا هجرت بحاص نالوا یرانکی هنن ز كل رادمکح

 کی رب هللا یافو ( 446 ) كنسیجنکیا و شک
 ( رووت ) ندنرلخروم رام . وب لو زا دیس
 ( لتا ) یدآ یک هدنسارا رلنوه كنهجرت بحاص

 هح هل وش هد نلسن هلا e ندک "دو دلم یفیدلوا

 نم ادرو ت 1 چوک دن نی لتا : دو اط

 دنر نن ءاشیداغ س « سو وا ی ۰ هبا ن « نمس

 نوماز نن « رویماز نس < غدلو ن ۽ وشولو ن

 نم ءدوپموا نب ۽ شلوک نب « تناول نب « لآ نب
 تاناش < یلدور نن < جم نب « هکیم نی « هکسیم

 «داعوا نم « ناخرات نب « دروفودنوب نم « کوب نب
 «دالک ن « هوک نب « راکنی « رلب نب « رادار لب
 ن ۰ سوش ن « تورع ن « رو نی « اماد س

 كرليلايدم «ك رلن وه هلا ا تیانع » .یدا ماخ

 . یدنا الخ

 (یلوا روقنوس قا ) ( روتسا ) هدنرزوا كنغاجم اس

 هدینا ونع « یارق كرلاوناد < تا یا و

 ۰ یدروبل و سش وقر لجا یشاب لا

 A ناک هنسانعم كلح هدهحراج یسهلک ال 1

 البث۲ هدندارو و هلکش ( لزا ) قرهنل ند

 . ردشمرب هنن ر وص

 یدا كننسابا هدنسید ولقیسن ۲ کی كن هسنارف ۱ ]

 . رویلیرتسوک ( قوجتوم )



 او —
 پاغآ « رب : هدرلکروت مالسالالبق رللنیچ یکسا

 هدهسمنک شب ك مصنع شب ترابع ندوصوش | «ندعم

 یربتعم كا كرصانع و. . یدرلردیا لوبق ییتسبیلجم

 یرللصا دل اکروت . یدا ریمد نایاراب هفع اي حالس

 درلبل امورهکلایحا .رریکریمد هنتسه كنايا ور یکهدنقح

 یرلکد نا دأب هد « L’éepée de mars یجم خم «

 ی راک لیا تاحانم ضرع هنریهد جیلق رب كران وه

 رصعر ندن ریه . ردندنناقت كيمذموا هدیراهل وس
 «ددح 4مدقن» یرلبجلب | سنا زب ندک هناتسکروت لوا

 مدق ریمد هن رلي دنک یی ۰ یدرلرونا و هدنمسا ص

 رلدا یک شادروع « روع یهدراکروت . یدرونلوا

 زدنسهش كنرفول اهرب يلم جا

 همور كرلن وه برغ یغدلوا بوسنم كنالسا

 یدرلشلک هبرغ هدننامز ( سنالاو ) ندنربروطاریعا

 هد ( قووم ) دوخای ( كودنوم ) نالوا یسااب
 هل دالحو تمامش هدنناىم یدا رذا دا اع یغیدلوا بوسنم

 ارو ص ندقدلا یرومآ ةرادا الا .یدا فورعم

 (سنهژسا)و(ساتنیلب) هشرایدنک رودوثت ندرلیل همور

 (غرام) هد(اسیم) رانو .یدردنوک یچلیا ییایدآ

 كرلبل همور كرهشلر هل رلیحلبا نوه هدعقو« نلسد

 ریسا ) قاسنوط یھ « یا هداعا یرلیحتلم نوت

 كرلن وه « یسرو تد نوا تیکت هان هکر

 دقع داحارب روطارعا هلراموق راس نالوا یتمشد

 ۷۰۰۰ قرلوا جارخ ییا فلک لس ھو یسهعا

 ری دلیا دقع هلاصمر هاطرش یشوا اطعا نوتلآ۲

 . (م ۳ )

 رلبل هم و رقت را ران وه | رکوصندندقع كن هدهاعهوش

 (تعجار هبهکوس) تیس راس قرهلوا نیما ندنفرط
 . رای دلیا منع هخلا هننل۲ یرلتعاطا یدنک ینماوقا

 تنرلراتا (نجوح) نوجا كمل هراشاب ییاشتوو طقف

 یرللوا نیما هدندنرلطلبس ناک هعوتو قنض. قنص

 تعجارص هراز وطا ربع نہج ؛نوجمآ كنون یار

Eهدب دهع و هنت هند دنکو شا فللکت هحل  

 هنخب دلشالک ۲ دن رخ رام نيج . ردنونظم ی راکدلیا

 كنایسا نانو هدنلا رلوه نامز وا ۰ هدوک
 لب اقم اکو و شمردنوک ییا هنج یاخ (اتامراس)

 ریکلد يلا تنسانمر هل و یرلیجلرا ناک ندنیچ

 ندنرلقدلوا صحا فیقو یراراتا ( نجوج ) نالوا

 ۰ ددشعا روهن برحر هداسا ی رجا هایسوش

 ۰ هدندفرطوا هلتبسانم برحو اددلب النا الا هتشيا
  نسیوکا كنبلاها یک هدفرط لامش قرهنازق تبنما

  تافو ( اور ) . رلیدلوا قفوم هغلآ ةا, تعاطا

 نیتنالاو یجنجوآ یروطارعا همور ییرغ لوا ندزغا

 بولوا یثادرق زق كروطاربعا .یدشلوا شراب هلبا

 . (ایرونوه) نانلوو هدنشاپ ید نوا یلا نوا زونه

 قرهلءقتص ییاح هنکیدع | ۸م و زت سینک كنشاقرق

 هال ات او نسما لالخا یلص نام الغاب هاتعجا رص هبال 1

 .٩ یقه او

 روی

 .یدیاشمردنوک ینکوزو هدهرزواقلوا هناشن هنسافو

  کیدرتسوک لاما هدلوبق نلکتو هکوا كلبا كالتا

 ۱ .رونلبشالک 1 ینیدلآ هتقد رظن ندارک وصقحماو

 نامزواو شلاق هرزوا شیراب هلرلبا همور نوت هکنوج

 ۲۱ ( قریغرو ) نالو .هدنحاس یربن ( قر )
  هدنسیدالیم حرا 5۷: ردشمورو هنن روا

 ه( سوی 1) (رکیدنوغ)نالوایرللا رقكولن وینیغروب
 . یدبا شلوا روب هکءهتسیا حاص قرءلوا بولغم

 . ریدمریدتنآ هدانتسا ندحلص یارق و رلنوه

 هنن رزوا رلنوه ار وص نامز زا كران ونغروت

 . طقف . روبنولوا اعدا یرلتدل | ین رلجوا كره ورو

 ۳ لآ (راتوس )و داوا ) هدنشاب كراوه
  هطارفا یتکع تا مانقا رب هکیدبا هدقتولو مدا

 4 و

 نوا ناولو هدنتیعمو شلوا توف هلییسح قهردراو
 ۰۰ ردشلوآ بولغم هنو نىغرو ك چ وا نوه كم

 دلاح  ینیدلوا رلئوه راندبا برح هلرلن وینیغرو

 كرلتو نامزوا یسارتسوک مدا رب هقشاب كنیراسی ر

Olی جی ی  



 ی ةدلوا موق ر ردا 25 ت ا
 لخر اک م ندرنوم :كرللامور قح ؛ر 8

 قریدص یار و هدینادالوق هنهلع رل ( توغ | یرلنو كروطارپعاو ینیدنولوب یرابالآ یاو
 یادناموق كنسودرا نوه ناولو هدرلبلامور .ردب

 لصا هد؛سب درآ لامور هدا ) سو روت /

PBیدیا هدنلا (یرنت وا ( ندنرلسنح یدنکا ۲ . 

 هدنلا رات وغ هنشو تقو قوج رب نادناموق وا هتشیا ۳
1 

 السا ہے یزلبا هرصاخ یعفوم فازا ز

 هحح را هدنقح رلرفس کیدلیا ارحا كناداب

 كننکیا سه زکلاب + ردشمامهولوا طبض تامو .

 هللا ودزا كوو رو یرلتدروا یرل ( نهژروص
 رانو . ردمولعم ( م٤ ۶۱ ) یرلکدریک هب ( ایرلپ ۱

 یرلهشاط هقشاب كرلث ره نکرشارغوا هلا رس ۱

 ؛ یدراروسدا ترا هدتسارا ینار ا 4

 هلا ثبر و شبا 1 هلو "نامز قوج رب 9

 هت رزوا كرل امور هدر اار .رایدقسندقلوا ل

 رالامور . شدشا رک و ییهعلق د مو

 ( غرام) هدرلنوه «ندنرلتکرحفل کک ا ۱

 هات ندنکیدتا طض ا یک

 . رلیدلیآ تیاکش ندب 2

 4 را ءرلیدتسیا ندرلبلامور ىز

 را كر هک ین هنوط ءرلددلراص هحالس 4

 r 7 ء الا . راسا لغشا قاوم ناب و

 هرزوا قتلوا قوم ( قاشع و ) یهد ( ا

 رالاتور :

 هل ۱ 3 وقس

 هداقات ی

 یال لاقشا یرلعق وم كاش قافوا نو ۱
 عیب رویتسپ ( غرام ) « بش كر

 ماست هالا ییسیدنک « رلیدالشاب هکكيوس قرا 1
 نوواوآ ر سوتب طق : یدشود رک ك

 هرللامور ی رکف درهرو رازق هرزوآ قا

 ماست هرنوه یدتیک ۰ یاب و
 . ید

 یرلن و قردلوا

 لوصح اع رش و كلا ةف وم

— ۳0 — 

 هسودوتجنک روطارب ی دربقتس یار ۲ تكالمآ

 3 و وا ماست ما ا ناه و نوت

 عرب دلس ییلاطم هرللامور السا .یدر داق کلک
 ص وصح قم INN RES کرو رار

 :یدلوا یضار هک هرب دتا هرک اذه هلم و هل راحلبا

 رویظ « هسزعولوا ارحا قولاج راج یراما هدرب
 ییفح همه هنتسوا یل وئسم ا ا كح هدیا

 یراحتلم هدسودون . یدتا مالعا هس ود ولت

 رضا یثراق هلاوحا ولرد ره + تکی هیمهدیآ هداعا
 3۳ ادم یهقلع» لئاسم رار رنو ۰ یفردولو

 و . یدشا رابخا یتکیهردنوک راروم ۰ نوجا

 امور ناه قرهیمهلوا نونع یعتیط MT ندا وح

 . یدتا راغلیا ةنسدضأرأ

 كىەراغەهلو یرالوا هنفالخ یرادسا كرللامور

 هب هڅ اصم هلا ) ییرهرز ( iS حج یل هزات

 «(نود رشنس) «(رههر) هد (ایسم) یراقو رلن وه

 عرض ی (كرمربس) هد (انواب ( ۳ ازا را وص و ی (هسیاب )

 1 هسا (كىمرىس) Ê راحو A رط دتا

 رسا

 ای م

Eهدزوا قلوا یهدف ك و او 5  

 یللوغ یاک كىادەلىو السا یل هس دف د ۶ دا وا قوحر

 هسویقس سناتسنوق ردو ی تدا ملت ھن اس وک

 ه اولس ) ییاوا « شمامرو» هدزوس ییدرو

 نا ملس هبآباک هدوا ۰ شمر و

 هد یسوق لادح ر هدتسارا رلنوه هلرللامور

 ک كننءاوآ رت وه ٭ ید

AL EONهلا ناس  

 ها یلرو هنت رات دن

 را مر ا تاکو

 ےلس OS كرەدىأ قلت 3 زس رخ ر هد ولسو

 2 ردرلشع | تیار هرلاامور نوجا یسادا

 توف ۶ .hk hl رص نده ر ا ر

 الس یدلاو هالا نوتسو نادم و

 ۳ تام وقا نالوا عا ها درب ه یر وط ند رغوط



 سس ۳

 هتل 1یسهدادا هلروز هدیرلنالاق « هل کتیا نسق
 كایوروا یذوش هر اد, هللروص وش . یدالب وط

 هباسنامرج هللا اتبس هکوا . یدلشیکک ردق هلا
 « یرلتوغ نالاق هدنسهوا كنهوط . یدا بجا

 « یرللوره « یرانلآ « یروهوس « یرادیگ

 ؛یرروغاناس « یرلریکس «یراردنایس « یراتامراس
 .یدلا هنسهرادا ینماوقا لام: قوجر اهدو یرلژور

 ینیدل ۲ ها قیعاطا یسهنس 2۷ السا هسیا هه

 امور هنن هلا ودرا ر كوس ق دەنا ماوقا

 نوک ی رار وس لو اسا سودو .یدرک هجکلع

 یسهحش كرلهعقو کار نی یدردتا ریمعت

 یهد اف کمد تسمو هدطابتحا ر

 هن زکد تن وبات ییاک ار نوتب اليت
 کھ هن زاغو هعلققانحو (هزکد هرق ینعی)

 , هلن n كود وشت

 .یدتا فل 5

 ا ) ساغر هلول ( سیل و وب دافر 1 1 هاف

 E اه د  ید وق ۳ قوح 54 ِ ید ۱

 هحیکح نانو A لوساتتشا هل | یرولس

 هل التسا . یدلک ردق هنب راصح ( ۸۱۳۲۲6۵ (

 هلقاهمللا هنردا زکلای هدنسارا متاو« ردقو نریک

 دار ردق رک د یدمهبلوا رس ( یلکرا (

 ر و . نیکو اعدا کد فیل روم

 فیعص هالسآ سود نالبقارب هنشاب رکاب ندنف رط

 ودرا كسودوت . یاس هرتس وک تم وام هل روصرت

 (لقسیلفن را ) دوخای (لقسا اغرا ) هدنګ !یرلنادنام وت

 یراق, هالا ,هداک, اد یغاشا یسیرب نالوا هدنمان

 رب كرهرتسوک تناتمو تعاحش هدایز كب « شی وق

 مّ نک .تیاهم هدهسبدیا شمر در و تافلتهدقوح

 .ردشعازاق 1 ین هبعطق تب رفظم كرەلىدىأ فال ا

 هدولرح كور, یراکدتیا هدنراوج یوبیاک ریلامور
 .هطساو ( سوقل وطات ۱ ) سودوت ندن راکدهلا باغ

 رخت یسهبدأت « كا میلست یرلیجتلم رلیلامور هلیس

 هدهنس «كمر و نوا كس ۳ لد هب کرو ندآ

 نیکان ثر

 | ماودهدکهرو کریو نوتلآ كس ىيا ابو كس

 ۱۳۲ ۱ نارولارما gay رد

 .حتلمن وه كار و هب دف اب کز کیا نوا هنشاب

 » هارلطرش ریغآ یک ك ماا لوبق هل روصرب چیه
 . یدردتسآ دقع

 ۱ لمو هراب ییدتسیا كنالسا سودوت

 “دک 2 هن دزب الا یقاطرب ندرلحتلمو ؛یدر دن وک

 ۱۳۲ ۳ رم الجر يولوا ها
 ضم) تلخ یرهش (تنومس) ییدمهدیا ریخست
 دعا ےس یرلیجتلم ؛ رلیدرتسوک تناتم
 ارا تم وکح ,یکیا ج

 . رلیدلوا منام هلس هننداقعنا كهل اصم

 ۱ :E ) و ( سوون) یهداک ارت ندانوناپ هکوا

 1 طیب قع وط. هدلا کلام ییدلبا رخت ردق

 تب و راو نداعدا و ندار 9 سا

 "کر وش نالوا یشراق هرلیلامور تكنالبآ

 داقهرلیلنیج كرل ( تمجارم هبهک و ) وزنات کسا
 ر ا «روسربدک  نسلماع.نالوا
 هاسو فلت, هسودونت هدالنا یک یرلقداپ

 منا مع یدنک یرلبجلیا و ۹ یدروسردنوک رابجلیا

 یدرربیآ ندنراکدهلبا وزرا ییسهمشانیکنز هدننایم

 ااف ظوفم ندنمومه كنالبتا رللامود هکنوچ

 یدرا رونولوبهدرلما رکا لو لو هترلچلیا نوجا

 جوم قرص نیچآ رلیلامورو زسهدناف هلو هتشیا

 ۲ ۳ 2:٩ ) هدنسبرب .كنهلردنوک ییا نالوا

  نوقدا ) ییدردنوک كنالبت ( سویفازرخ )
 مودوئت ؛ یدردناق هنېلع اف تل کمدی

 رسا ندقمرو وط هلا هراب یییلبا ناک ه هد

 البا السآ 0

/ 

 سانم قمردناق ی ( نوقدا ) یرهلوا دعفد كوص

 شن مه« وو لوق یتافیاکت هللا هظحالم ینفجهلوا

 ا لدا ( نیمیخام ) و ( هایکیو )نوجنا یسا
 ادتیفب هلکی و ندرلن و . یدردن وک ,لکلبجلب | 9



 تکرح هدکلر هلا (نوتدا ) هلتمج کد را

 قحەن وص هال ۳ ین رل همان كسود وت کەوا «كجەد

 قرهلوا هفالخ همایدهع ان وه روم و یدب

 یناخوت ییالوط ندنرلضرعت هتسیضارا قاد وطارپت
 یجتنم هدیدب نوا قرهلوا هلضف . ید یوتف |

 هدنل اش كنهن وط ترافس تيه وش . ىدرول ر 1

 ( نوقدا ) ارکوص ندکدتک ردق هرلاووا نان ولو

 هاب كالا هرزوا كمرو رخ 1 :
 اک وص ندلاصحتسا یهدعاسم یک مرال . ی ۱

 نوجا هل ندنفرط الا ناروطوا هدا

 هلی وسهبالس ۱ قحن ۲ هدرلنوا ؛ یدلوروص ی راک۵

 . رلیدهلوس ی راقدلوا راح یرومآمر یر

 ینکیدلیا راخا ینایلعت نلیرید هرلیچلبا كنوقدا ط
 . رلي دریشاشیم رلقج ها هن یکی رلقدالک pi همو ۱

 هنسشراق كنالتا اقطم نمخام راز اکو

 بولیکج ناه كرلبل همور رلنوه . یدردلس ینج 8
 ندننآاشفا كنوقدا « هلکیو * ریدر راس ی ۱

 نوعا ارجآ سه ةطو 8 و 13 ۱
 رارصا هدنقح یرللدا لوق ندنرط الا

 هرللامور هسیا لاحه یه .یدریدلس یتکجهلک مزال
 یا لوتاتسا ب کا

 ینکیدلک یچ

 ا هداربص یرلقحه وط

 هنن رپ دنک و صا ی رل ها یال وط ندنغل انف ن

 مارک ۱ قلاب هدیاق رب هللا رغیص

 شقو یراکجهد رب هکماذام » هسیا نوک ى

 o ETA هلاکو . یدرو سا هد «

 رارصا ی رالوبق اقلطم هلساس یرلقدلوا یچلیا

 شدوا رادرخ ندا هسیا ینخام: ز ریه
 فرط كلمتک نب

 یدشا

 وش « تقو وا . یدرونوط

 (سوکیسرب)ناال  هملق را دانا ا

 اط وقس ندنناکرا قسم كنالس قرهلو 2

 یرلملس هقبح هے سا ےس ناف ثالس ۲ هاتم نع هند

 یو اط وقس ۰ یدنولو هددىعا وم لبح ۷ نو

 : رلب دلکح هن رلرداح یدنک رلل همور

— ۷ — 

 ءرلب دریک هن رداج كنالس ۲ رلیحلبا ,یدتا ارحاولوق

 شمروطوا هدنتسوا هیلادنص رب ندحاغآ دست

 ؛یرلهدهو همان ینیدلوا لعاح نیمیخام . ٢

 درلحتامییدتنا بلط را رکت ینرهداعا اکوا هدالشآ

 . یدرو یرتفد یواح ییسیماسا

 قلار۲ وا

 یفلایم ناب ولوا دعو هنسدنک ندهلکیو « نوقدا

 ندلوبتزرط ییدروک هدهایکیو «رویشاواص هغمراپوق
 یوق رص نوقدا . یدرویرس نوا ها كره هپش
 اهد هدالشا : یدتنا رابجا هکمرتک یرهراب وا

 ۱ یدتک یدلکح نوجما له ات ندیکیه هبصقرب هدلامش

 قرش . یدا راو هدعاسم هاحوز ددعت هدرلن وه

 تقعل ۱۳ تحت لک هلتجر قوح ر یرلیجلیا همور

 ییدردنوک كرلل همور یر قلارآ و رلیدتا

 هدیراجلیا فرط کیا ۰ یدراروم دل هدرلحلب |

 یهاکتماقا تدا . رایدشولو هدندزن كنالتآ

 مدت قوجرب یسبرغوط اهدايو انبرب میسج ندباشخا

 E یدا یلوحر شینک ردنا هطاحا یرلرداح

 یدنکن دنف رط زق یالارو شلک لواندرلبچلب اه اروا

 ید ا نتلدنا لوبق هلرل هح دم ش هل هتسب هح رلابد

 كر وطاریعا هللا ل لوق ی راجا ةو ر قرش السا

 سوقیل وطان۲ دوخای ۰ سویموت رلکلیچلیا هنسیدنک

 یدتبا بلط یتسمردنوک یتسیرب ندراروانس ایو
 نال وص هکوا كلبا .یدکح تفاضهدر هنرایدنکو

 هننرانک كرداچ ارکوص ؛رایدسوات هتمان السا

 هل راقجوچ البت . رلیدادروطوا هر
 هدنفا رطا یاکرا ی.عم ۶ روسروطوا هده روا رار

 یغایآ
 هللادنص نلیزد

 شوک ونوتل"۲ .یدروینل و هدهرفس رر كاسشک رحوا

 یازع الا زکلاب . یدارو راک ولرد هلراقابط

 شمنک سابلرب هداس باح قد رظن هللا کل هاو

 تبسکیا ارکوص ندکع .ردشعا ماعط هدرلباق هتخو

 هدیسر و یدوقوا رلناتساد راد هنت رفظم كنالش۲



— A — 

 یتدحو راقو هداښا وا ا1 یدان وا ایدم وقر

 ی(قیر) هرلیحلیا ارک وص ندرلنو .یددغا هظفاحم

 هيا ( هاکیو ) . یبلبا هداعا هروطارعا قر«

 دن ودق ناه زالوا رولوا لصاو هن دز رلن وه هنيا

 هطساو( السا ) و (تسروا ) الن او یدنا۱ ةا

 هنازام داسوضازرخ نالوا کرحم كیهتف وا هايس

 هدر وطارعا .یدتا بلطندر وطارء | قسلدا راحود

 كحلص دارهردن وک aT یس وقل وطان او سویموت

 1 :ج یلدا رو هاحر یتسمههدآ لالخا

 كنرپن ( رتسیا ) رارب هلا دعو یکعهعا لالخا

 (هلکیو) .یدتا كرب هرلبل هم و زین یضا را یهدنم وج

 زسهراپ هدیرلیسا قوج رب هلا هدف نوتلآ زو
 ادها رلکر وکو تا هني راجل با همور . یدلبا قالطا

 ی ( سناتسنوق ) نوجا دی دجم یهده اعم هتیرلن ایو

 [۱] . یدتا قفر

 الت نکی] هند قتال رون ناب

 هنبدز  یسهلببق ( یدا جاغآ ) ی ( سویکسهنوا )

 بصن .EE هرلن وا ینلغوا یدنک .درهرذت وک"

 قوجا رب یبهلسق یرا جاغآ تقو وا . یدردتا

 هدانا وا رلتو ؛ یدرولیدیا هرادا ندنفرط رلکب

 سودون یجنکیا .یدرلروبنل و هدنل ام ك زکد مرق

 هدنرلا را قرهنل و هدرلمایک | لیخر هنب راست ر كرلنوب

 یسهلیبقجاغ| .یدا شا هظفاحم شیاسا هدتکلعو

 وش ( قایدروق ) نالوا ییلمدق كأ, كنساسور

 كلیا < الوصا كنقل روطارعا همور قرشهدصوصخ

 قرهلیتیص یاج هنکیدقا تمجارم هنسیدنک هکوا
 هدوا « یدتا تعحام هال[ نوا E یحوا

 ندضارا داع هتایدروق هلا قوس رکسع قوخ رب

 ندنو .یدر دتا طبص ینایا یراجاغآ نوت ادعام

 ؛یلمالوا نک یدآ هد راقو سناتسنوقو [۱]

 !رکوص ندافا یترافس وب یبلوا فلت هسیا وا رکا

 یدرغاح هنا قایدروق هسا ندهیه < | کور

 ام ؛یدلاق ریحتم ا كمةمتک بودک هدوا

 الا ) هدیسیهنک یکنیدمهتاهشنوک مدا رب »
 > وش ..یدلو ی رذع ینج هیمهنایاد هغ هني زود

 ید قارب هدنرب قادروق « یدتک هنشوخ كنالبا

 ۳ كنساکلا یرا جاغآ ( قاللا ) یلغوا كنالیآ

 ۱ )رب و هدسنرپ جنک وب + یدلوا بحاص هنیرلرپ
 ۱ ٤دا "ضیمالطقس ینلا كرهشود ندا نکرلآ

 ۳ تنوق ییدردنوک لكلا لوساتسا كنالتا

 ۱ لبو زیقرب نیکنزكي هنسیدنک رک | موقهجنلک
 ۱ هشیااچ ههمادا یعلص اجرک کا

 3وقوم هدهعلق ر نامزوا .هدروطاربعأ .شعا دعو

 ۱ ریوزوس هنکحهربو ی زق ك( ننرواس) نانلو
 ۱ وز ) یک رک رس قرش یرق و نکرد . یدا

 3۳ سوار ) نیتساحا قرا
 ۱ ؟ش هال هنرزوا كنو سنات-نوق . یدرو

 لا لا ریدکت ی نیمیخام هدالبا ؛ یدتا

 ۱ هلرب و كنکذزرب یک كنوا ايو ى زق كني رو اساب

 ۳ ندنسهع ود ندندهع هل و . یدنا شرابس

 ی احق يک رو یلالوطندنس هع | | زح هدهن و ز

 با نلیر وک ندنفرط ینلروطاربعا قرش

۱ 
 هی ۴

 ینل روطاریعا برغ یرلکدلک تسار
 ا الت بول نولبس «شمردنوک ( نبنتالاو )
 لا ؛ییاوا کیبلیا اعدا یغیدلوا داع هنیدنک

 ا لالامود . یدشعا رومأم هنسهرک اذم كنسهلتسم
 ۳ مه كرهرتسوک تناتم هدایز كب هدصوصخ و

 ز لیدر باس ی راکجهمریو ییهسدقم «یناوا هدمه
 را 9ک كنالا یرلنو ابو كدتيناوا اب اقلطم ال

 ۲ والا و هدر دقت کم < رو هتسیا نسەلرو

 رز ۶ کتنو ؛ یدرویلبوس ینکچهدا برح نالعا

 1 ۰ ىر رجا روصق هدلماعم نسح هرلجلیا

 ۰ ۳۳ arg ی ۶ ۵ ۰ 2 دالرم



— ۳۹ — 

 هت ا ؛ یدتا تافو سودولت یچنکیا هدنمشع

 هنر سودو .یدلوا روبحم هغمشارغوا هللا قرش

 0 ۰ یدرادنوک ناخبا ه ( نهبسدام ) ی

E OS E EE 

 نمناک نو ا لوىق یزمهب ده ةا سوو مز

L1كون  

 نوچ

 . یدید ۰ نوسلوا رضاح هن رح ها

 وک «  یدالشاب هدد هدا ز هنن رزوآ

 كالم .یدلردنوک یعلیارب یلدا ( سوینولوا )

 یرلهب دهگ یا رطروطا ربع | ك سوين ولولا یت عم

 + رلب دمرتس و ۲ لوبق نسح هدنقح «رشدالروز هیلست

 ینغج هم هلوا و قلا ی و ندرلسل همور

 نوجا برح هنملع همور ییغ ارکوص ندقدالک 1
 4 ( نهنشالاو ) هلنتقو ء 2 هم و هل سو

 قلو اهن اشن هنحوزب هل ا السا (ایرو وه ) یس هريش 182

 و هتشیا ات یدا شهرت وگ دکوزو هرزوا

 یدراق کک

 ینەسق ب تك اکا همور یر هرزوا قلوا یزاهح

 رار رکنوا « یزق و هاتتفص قوا

 تکاع «ینکیدلوا كنايرو وه نننشالاو .یدتسیا

 السا هدهسیدر و باوح ینغی دمو ر هدنرزوا

 ْ وزش ساک را هدنلط دارهرتسوک یکوزو

 درهدک كلنا صودوساق ندهنارصن ءابا تیاهب

 ر ال قق | ین : یدرک زاو نداوعدو نال

 رل ( توغ ) ناناو هد (هسنارف) ایلاغ ارکوص تدم

 فكن رک هنهنشالاو نامز ییدورو هز رزوا

 یدصقم«یفیدلوا یثیرو شیل رب هللا یاروطارعا

 یتفیدلوا كنا یاب یز وق هلا قیرودوتت لا رق توغ

 یاناس وش هکو لاح . یدرو ربخ

 بولواهن ماع فرط ییا تاره ییدلیا اجا .یدیا

 د نیوز ویا یک وک ندنربر یرط ا هل ز وسول

 .یدر ومو ا کج هل هلآ ییایروت وه رلکمتیک ی رغ وط هب رغ

 هرو ذم تكلم قرهلوا توف یارق هسنا رف نامزوا

 رللادناو . یدیا از لاح رب تقد تلاج یاوحا

 وو شمل ا ییسهبشه كشرودوت « قیرهزک ارق

 ندنفرط قیرودوئت كرهدا تافو ندارکوص نداق

 اعدا یفیدلوا ندنسهلماعم انف كنىشەج وق یافو كيوب

 نتملو هدکلدا

 ییفرط السا

 هدقب ره زک هما وق روقو هتشیا «یدا

 : یر 4

 9 هسنرب رب کال 1 رهام E هتشیا

 نایب . یدا یناک کک هنکلاع ( توغ ) نوجا

 GS هکور ندنماوقا لاش كنابوروا هيلع

 هروک هتناور رب ۰ قرهالوط یتغوح ر یک وهوس

 E ET كم رو ید  رظن هن رکید ؛ شب

 تکرح هلا ودرا رب

 لارق لبخ رب شلوا مار یک هلوک

 را لا خع داور ور ولو

 هنهنو صا هدنتیعم . یدلیا

 هدرلسن رو

 دلم ین ندوب

 مدقش هت رار اسو ر دقت الود ندنوفص هد رکید

 . ید رلیا

 و قلرضاح .یدالاق و ات داع ۳

 ینغیدلوا رلت وه ز و لکد رللامور یدصقم هدنساننا

 نایادل ۲ هنالعا ۳

 یییدر داب نوجا ه راح و كىال ا

 یدرومروط و ندالعا

 هثتسل تک 5 رل وق كن رل رهش یع وج ر ندنقلخ رل هعلق

 ا ندههک قوخینازآ طقف ؛رایدجآ

 سکه

 6 چسام ۰ سمروو

 اهدو ( جم * رغن ال

 ۱ تعهد ردق هسراب ی

 < ریس < غرو زارتس 67 Boy 72 یدالک

 « لوط «"نال « نوسناز

 2ا اب یاس هب والس

 ۳۶ ون لدک ایا

 یدلا ههرصام ی ( ناهلروا ) یداک
 دادمآ ندسوسه < هد تنس نانولو نسوقس

 ارنج امور رب . یداک هکمهتسیا

 یدنک ی رلعا قاعتلا هنس دیس

 نا هلروا

 ءسوس# ۱ نالوا ی

 قفاوم هده رلتعفنم

 هسا رنو ؛ یدرولکب یعدراب كرلت واو او نشود

 تم لک هدنرلدرو یدنک یرلن وه قر هما دلمق ندنرلرب

Eافت هال  

 كتکرح ون

 و | ۱ ۱ 

 یوم میرزا سا و یوم
 یفحهلوآ رضد هدهدنقح رلت وغز و



 سس هوم

 ريایریو کیک كهروک چ وا هلداقیچ ندنووق هبهسیک | هلکاچوک تیاهن . یدشلاچ هعانقا هلرلمذآ ییدردنوک
 ؛ یدلوا یضار هفلوا كلر هلرللامور قیرودونت

 . یدرو جن وس هدایز هرابلامور تقفاوم وش

 سونا وش هسریلقابهننزوس كرلخرۇم قاطرب

 امور و . روبلک مزال هنفیدلوا مدا رب ساسد ایداع

 دعو هقدوئت یتسیراپ كنمیلقا لوغ ندفرطرب یلارنچ

 یدعو ینىع « یک ییدربدتبا لسم هنفرط یدنک هلا

 اواوس کموروت هنرزوا رلتوغ كرهدیا هده ال

 رکسع ردق ییدلک ندلا هدندفرطر « رویا

 دنومسیروط)یرالغوا هللا قیرودوثت .یدروالب وط
 كسوسهب ۱ .رلی.دلک هل رکسع توفیز و (قیرودوشتو

 هدنتیعم كنلارق هسنارف هقشب ندرلنو هدنسودرا

 < رایلاسوغرو « رلتامراس <« رلزسنارف قرەلوا

 اهدو رلنوریا < رلنهزل « رلکیرومزا « رلنوسقاس

 .(م 5 ۲)یدروسولو یا وقا انامرحو تاک ق وجر

 شن دنالبوط راتلم ندق وب هدنتعم كتلارتج امور

 -وتسوک .تدش هدنسهرصاحم ناروا هدالس | هداتا

 ندزهشش هندادما كن روصحم رالامور . یدروس

PTهجنمکح كنامز واو شلاقرومح هغاوا لس  

 نامزقوح طقف . ردشاوا راحود هنالماع» ولردیه

 قیرودوگتهلا سوسه ؛ .یدمهلاق هدنلاكنالس رهش

 I FA یرهش « رلیدلک هنرزوا ال ۱ هلتعرس

 كرهایکچ هن رلفرط ( اورت ) البت . رلیدلوا قفوم
 ؛ یدنک هارڪ كوس نلند ( قاب روم ) هداروا

 . یدنآ كمرو یسهراحم نادیمر هدارو یدصقم

 هنماظن ه رام « یدشلیثراق ودرا ییا مقا ولا

 ELIS یهدنف رط سوم ۲ هحیک < وات هک

 لتدش نلک هعوقو هدنسارا ر (دک ) یهدنسودرا

 .یدلر وتافلت كب شبنوا ندفرط کیا هدهمداصهرب

 هلاف ال ۱ قرهلوا ندنساضتقا یلداع كنامز وا هن

 ارکوص « لئت زرط یهدرنومه . یدرویناسیا
 قج هلسقاب هنلاف . یدا يغ ثلی روک هدرللوفنوم

 ء راقاب هلتقد هراکیکو كره وشود ینتي هدوا < یدیا

 هشن ۲ یرلکیکو « رای لاف .یدیا ررو هرایجلاف ارکو ص

 هنبجاص لاف ءریراقجارکوص ندقدراراقراکیک «رات ۲
 ex ك راکیکوت لب رث ات كن 1 هدوا + یدرارر و

 ؛یدراقاب هنفیدلراب یرغوط هفرطه «هراهرت « هنغی دلریق
 8 كرلباصق هدز الاح ) . یدراقبج مکحرب هدندنو

 ۰ زرطوا یشیاوا ندنساضتقا یرلتداع قمربق یرلککو

 ۳۲ ۰ رولوا نظ_ردیلاوا نوجا تنام هل
 ۱ فلت كن رلنادناموق تح و بولغم كفرط مصخ هدنلاف

 . یتفحهروطوا ىلا هدءرلن وهتقفومو طقفو ییفجهلوا

 ۷ قلوا ز۱ ینافلت یهدنفرط یدنک . یدلبا لالدتسا

 أ هنغج هوا بسانم یتمالشاب تسوا ماشقا ههرام نوجا

 ?or a ur سس .

 نوح ی

 ۰ یدیوق هنماظن ه رام ی رکیسع . یدر و رارق

 ۳ هرلحانح یدک هلق هلب | یرکسع مد کم ها یدک

 ٤ ربمدو هت « ریمالاو نالوا یرلسبر كرلت وغرتسوا

 قیردرآ یارق دیک هلا رلشا درق چ وا لدآ ریمدب و

 قیرودوئت هدنفرط رلیل همور .یدریدشلرب ینهرتاسو

 سويته ۱ « هدحانج غاص رلتوغیزو نانلو هدنتبعم

 . قمامهنوقوط ییایز هرلقفتم هدلوص رابلهمور هلا

 هدر ( نلا ) یرلتدل ۲ هش رلارآ یدنک هدزوجا

 ۰ یدرلرویلا و هدزکم هللا ( نابیکناس) یرلسی ر

 هلیسهناهم كا لاغشا ی هم رب قافوا الس ۲

 كردى هلاقم دنومسیروط هللا سوته ۲ .یدلیرلبا

 ندلاوز ودرا کیا هلتروصو هتشيا < رایدت روکسو

 و اکو تعاس ترد جوا

 برح .یدنآ راو قامریارب ندا لصف ندنررب فرط

 . یدروسدا ماود کل وکود ناق هدایزو هلتدش كب

 « دنومیروط ندنتسوا هترو سون 1 ندقرارب

 ۳ هشتم یوم روغ هدزدفرط رکید
 یرکسع ؛ رویشوق هناي ره قیرودوئت یلارق توغ

 هدنسارا قلهتغراق هلصا + یدروسدا عیجشت



 م

۹ 

۱ 

 كلاف هتشيا ) یدنل هش هدنل 1 رلقابا ؛یدشود ندنت /

 للخ هنماظن كرات وغ اضق وش ۰.( شعاوب,یسه
 - روکسو هلئتدش السا . یدمریق یرلتاث «یدمرو 3

 ه رام . یدلوا روح هتعجر هنهاک ودرا ندنکیدل 1

 قاحتلا هودرا دنومسروط .یدشمروس ردق هب هح 1

 < یدلاطهنجما یرلهمارا كرلن وه نکردک هرزوا كمت 1

 یتسهقایرهدبا هدافتسا ندنفلک ا رقكن هجیک هلا ج 4

 شمال وا یللب یسهحش كىرح زونه . ی او ۱

 تاوما كنارح رللامور نامز یتیدلوا حابص ىدا

 ی راک لبا ےکحت ی رلعقوم كرل وه ۰ ینغیداوط هلبا
 ینرلقلریغآ نوتب كنسودرا « البت. رایدروک

 یدنعغا کشت رلعنام < شمغس هنفا رطا ها

 باغ هدورح ییهدا ندنسهقرا دارن رکا

 هلیسهباج كنبراشت ۲ ۰ بوقای یرلقلریغآ < هسردیا
 . یدا شمروق یننشوواص ق

 وا هده راحو . رلیدمهدا تراسجح کلک هتسواو

  رلتوغ . ردیورس ییدلریو تافلت بیرق هک زو

 یلغوا نک هنیرب * رایدریدلق ینسهز انج كقرودولت
 ؛ یدشود هنسوه كما بقعت یرلن وه دنومسیروط

 کج هنلتوق كرلتوغ ندنفعض كرلنوه سوت
 نالوا یرقم كرل وغ سس یداه » هللا باسح ق

 ) ها رب شو یادم هرلسقر رکید 6 تد ک هزولوط ۱

 یرلریدت و الدنا . یدرداج ندنرکف كرهد 1

 . یدرویملس -

 . یدروس دیا سابق 1

 ودرار هلو رابلامور

 یسهلیح برحرب یتسهملکچ 2
 مکحتسم ی ک یتیدالک,1 رو

 هن رزوا سوو 11 . یدقج ندنهاکودرا 1

 یرغوط هنر ( نر ) « یدمهدیا تراسج هغمراو |

 هرزوا 0 یا هب رحرب یی كرهرک هنتکلمهتعحر 3

 هدن 8۵۳ ددالم . یدالشاب هتمالماع یاس

 « یدقبح ندانوناب قرهبلرضاح یراودرا ندیکی

 کلهر هلو . یدالشاب هکمورو یرغوط هال اتتا "

 . رلیدراو هتشهد رانایلاتبا ندنکیدلک هر رطاخ هوا "

 وا =
 شلدا هظفاحم ییا رلدیک ۰ یدقو رکسع هدتکلم
 ناتوط هدایلاتا یسوبتهت ۲ هلا روطاریعا « یدبا
 هللا هرک اذم شيا هدامور . ىدا یرلباجخ توق

 کیدک ۰ رویلیرایآ لصتم الآ نکیآ هدکلردشچ
 هلک هلک تیاهن . یدرودبا اغا یرلارح « یرلرهش
 لتوق رب هدارو . یدلک ردق هنکوا ( هک 1 )
 «هفمقسرلنوه ندهرصام .یدرولو یرکسع ظفاحم

 .یدرلشالشاب هکمنلیوس نوجما كمتیک بولیکچ قترآ
 دا راكلکل قاط رب

 ین رای روای ندنرلاوو نانولو هدنرزوا یراود هعلق

 Ê نروک ین رلکدلبا لق ها رګ قرەراقىج توک

 کد ا یدو ترا هک لاح ویک

 ءردندنساوا بارخ كرش یراهمشوواص ندارو هلو

 رلن وه نلک هقوش . یدرداق و كره د

 . رلیدتنا امغایو طبض یرهش قرهریئرآ یرلتدش
 ندنفرط رلناچاق ندنموجهوب كنالبت 1 یرهشكيدنونوتب
 . یدن وا سلس ات

 قوچ رب اهدویواپ «ونالیم ارکوصندنوب البت

 كيتک هدردق هامور يح .. یدتنا بارخ یراربش

 عینک ی GANT )دمت یدرو هتسبا

 یتفجهلوا یوم ببس ۰ یتکجهلک زسروغوا دارفسو

 فو !یاهتییض اعلقخر . ندو و اسب

 2( نهیسرام) . ىدا شتقلازا هدغدارفا كنسودرا

 ر ندرلنوه سو ۱ هللا ینوق دادما کیدردنوک

 E هدلوت ه . ىدا شما هبلغ هب هق رف کیا

 ندنف رط (نینیتنالاو) نکیا ریحتم هدنیعت ینکجەدا

 یامور « یدلک نونهل نس ابیاب نوجا هرک اذم

 : یدراب روق

 الا طقف . یدلدبا دعو کی هلرو کر ور هرلن وه

 هالات هب هسزلردنوک هنسیدنک ایرونوه رکا

 بوقارب یرلنالوا داع اکوا ج۲ یدمیشو ینیکجهلک

 کج هدنک

 لس یه 6 یدنولوا دقع هکر اتم عون 5

 . یدمنکع ندکل دو



— ۲ — 

 < یدیود هتتکلع قرهتوط یاو هنوط ال

 2 سودوشت . یدلک هن رقم یهدنراوج هتشب یکیدمش

 نوش هسزاردنوک کریو ییدلیا دهن نکجهرو

 هنکجهدا بیرخت یناروطارعا

 ل وغ هب یدصقم ندنو لصا . یدردن وا ۳ رل حلبا

 (نآ ۱) نانلو هدنرلفرط (اونیتالاو) بورک هنکلام

 .ردرا و رلت دیا عدا ینکودا 9 هتل 1 تعاطا ید

 (نآ | )هدنومسیروط,یدقچ نداسونابو اک ادال

 هتعجرو بولغم بول وشراق .یتسیدنک كرهشارب هلرل

 ۳ رلب دتسا ر

 نوح 5

 ۱ هدندوع نده رام

 ۰( نهسرام ) راد

 هنتسوآ گل رلب راق قوخر ال

 .یدلااهد نیداق رب یلدا (وقلیدا) دوخاب (وق دلبا)

 حاصیسن ربا یالوط ندیارش هدایز ییدجا هدن وکو د

 هناق ر ا :شعاشو ناق ندننرو « ندنرغآ

AIRES 
 كرهد « رونالغ۲ هللا ناق لکد هایشاب زوک هنامرهق

 هرب هتروا كنهاکرارق ,رلیدلهراب ین رلزو ین رلج اص

 كرةلىكيد رداج كسا رب

 . یداو هدلاح یتیدلوا شعابو

 یدوجو ؛رلید وق هنا قم

 رمد رب هدوا ۰ شوم وک رب

 رلیراوس هدنفارطا كارداح .

 تفایض رب هرکوص « رلیدایوس ینحادم « رلیدشوشوق
 ؛ یدلوءوک هجنل زک نیل هک | رکو ص اهد . یدلرو

 .دنک هدکلر هلا ریش یتیدنالل وق رئاس «یرلحالس

 هاب كرەلىدىا 2.د یعوجر كات دیا تمدخ هنس

 هدول «هنونات نوتا ر

 یدا شل وق هب هظفح

 . یدلن وق

 للخ هنت وطس تام رک |[ و ندننافو كال

 كنج وا زکلاب هدهسا یدلق یدالوا قوحر .یدلک

 ردمولعم یدآ

 هسقو «ردرلیلامور زکلاب رلنهد رابراب هال

 هن رلنمشد «یتکیدتا

 ء.یتکیدتنا بک درهرتسوک مانتتحاو تاراد یم راف

 ا

 ردق یهنانا تایم ول دره

 هرات داق « نغیدناو عضاوتەو میلح

 تار یسیدنک بودا هدعاسم هزت هناطاضواماو |

 : ,روسدبا قیدصت رلخروم نوتب ینکیدتبا هظفاحم يكل
 «لتوق هنرلنمشد .یدا وب رتسوک تقفشهدایز هتسهعس

 .یدراو یتعاحش هد راح . یدرتسا تاع روک لتوطس

 . یدا روسنویذک ۲ قولاقر ىلا

 رم كس :یال 1و

 یودا ندنلسن .نف كنسیدنک و ینیدنل و یعون سه
 . ردلمتح

 کیدندیا رقم ارکوص رصع ترد ندنتافو كال 1

 ءراراج نمی موقر ندبا ذاخا هاکرارق هنسیدنک یرب

  هلدصقم ایحا یتسهرطاخ كني راجو نالوا ندنرلسنج
 كناطسو نورق یک یرلکدد (البتآ) هنس رلیلم سابل

 E EEL ja اص وا كالت 1 هدن اس دانا لآ

 ° شعازاق نتيا اعاد كش رلقفتم ۷

 یرلتیولفم ۰ شا وفع.یرلنالوا یدصق هنسیدنک
 . هنسیدنک هجنلقاب هرللاحوش

 . هه رکسع ةرادا هدایز ندرلیلامور نرو یتاونعرابراپ

 . روئلوا ماست ینیدلوا فقاو

 اناج

 لاروا هدنسودرا السا

 هددنه و ونح ءابفارذح « اوا 7

 بولوا ندننافاضم یغاجنس (یروادوغ) هکرهشرب ناک
 . ردیواح یس وف ۰

۳۷۰ se انا 

 رک ذلیمات موتی رلیلافور یکسا .ردرهشر نوف

  هجلشاب .ردناکهدنرزوا یرهنافلم هدابو .یدرلردا

 هدنتل ایا وترساق هدالاتا

 ۱ مدق هدن زا وح

 ا ندن اد و شل اب

 . ردیلالومعم ندعمو لو یمیانص

 (روقریم) هدتنالو ژوو هدهساارف س و

 1۸٩ فاضم هنس«هصق ( یههراد ) “عات هنغاحنس



 وک

 هیحات رب نیش هنعبنم كشرهن ( نوس )و یلسوفا
 ی ۷ ص وصح هرلبحتفح هدارو ِ ردی کم ا

 . ردراو ۱

 ( سوسیهد) ناقآ هنرهن (نوس) س اس |

 .رد ۱۲۰: یسوفن .رددا هرق ر ناک هدنرزوا ییاج

 (عرو) هدنت الو (نءهل) هدهن أ رف سس ا |

 یلسوف NAY عبا هنساصق (لهورتن و«) هدنغاحنس

 ۰ ردهبحای ۳

 ورتم, اکے ۱ 6

 یدا هرق رب یواحا یو ۷ مقاو می هنر

 هلغ وطو < هناخغارد « یراهش راف كلا او تواوا

 ندعمو یرلهناخالامعا یوکس وار «یرلنامرخ

 . ردفراعتمو روپشم هایناجارخا یروموک

۱ 

 ۰ رهس رو راز ینیا

 4 ( رصق) مارت نتوراو سزسا

heتاقىلعت ا رلخروم قامو ا  

 ( ٤ ۰ دالا لبق) ا مو جور ) روپشم

 نانولوا طبض هد ( هنبیلا زجهلاغ ) هدنخ رات

 وعاش تقو یغیدلوا را هنع رونو ےسقل كنیضارا

 لیژر و یالوط ندنکیدتا هداعا هنسب دنک هک ی وا

 .زدشعا دمی هدنر ار قرەلوا نونمهداما | ق وف

 كلب | كدالمم خراب حج سه رز شم

 خراب نیل زدن ر ندرلماسر نشم هد رصع

 سوىلەنر وق ( هجر بح اص هکرو د هدنرتآ مات یعیبط

 یهدامور ریازب هلبا ماسر زا رکید هدنمان ( سوتب

 ییدلدبا ممر و ریمعت یدعم » تل٧ صفو شومان «

 ینولسا ۹ ردشم ها رب وصت

 .در دک. ( ندداع ) یبیداع قیرط نلسد وارا

 یشوقن كدبعم و نامز

 ( قساوو ) م دق جج سزالوا سوم |

 نلیدا الجاو ىغا ندامور . یدیا ىلارق كنموق

 هد رام یوق و امدقم ( نالو روت ) ناداموق

 كرهدا احتلا هنیدز هجرت بحاص نکیا شت | بولغم

 یشراق ٤۸۹( دالیلالبق ) هامور هللا یتواعم كنوت
 یا هنسهدامدالو ر وق ) .یدا شعا برح

 هدنتلود امور دق س سرا + سس ا

 هدنخ رات ۱ داللالبق .یدبا یسولسنوق شان ا2 رفآ
 نلک هر وهظ هدنسهرا ( رصق دو رح ) هلا ( يمو )

 ( هيمو ) كرەدىا مال ین دف رط هوب هده را

 زارا تعاحشو توق هداعلاقوفو ناولو هدنسودرا

 نو کیا نداق فا ۰

 هنن رکسعلرصیقرهدناقافتا هللا ( ابۇژ )ویدالپ وط

 . یدتنا 3۳۹ هدیر وص مک یقتسهعفا دمو تمواقم

 هلا: رکسع رادقم رب نالاق هدنتعم سونا تم اہ

 هدنسهرا ك ران دیا تافوهدنتع زه(ادنوم)كر هک هان ایسا

 یدا یر ندرلطباض ندا

 ۰ (ع ۵) ردشلدا م ده (هرصق ) یس افق «شع ولو

 ردیس هطش ازم كنسهطا هقسر وق س موسا

 ۰ (تعحاص هب هدامو ) رد ( و. ا ( یمسا یدممش

 تسس

 لق هدهنک لندن سە رمعتسم هسنارف س هس ۱

 شم هم دنا فشک هلشالزونه قا ا یثید

 ۰ ردیذآ تکلعر

 .ن .(مجهدنرلهدام رائو رثآ ,يع ) سا 0

 هب ای نا هکر د ۶ رب م

 ند نان تا نیمبات و 0 لڪ ۱ رانآ

 د رلن ۲ هداندو ند سصاو ندناا وقا نخسار ءاملع

 ندناق یسیدابم كنوو . رونلوا تحم ندنل اعفاو ريس

 . ردیرا روت 5 تالک *یواحفو روما نالوا عومسم

 لوا رکن هک ات .ردتف رعمینهروک ذم روما یضرغو

 هتداعس یرلقدلوا لات كرلنا و ادتقا ه هلع ةفاط

 دشا هدظعاوم لع هملعوو . هلوا e ادتهاو لىم



A 

 .ردندبتک نانولوا فینصت هدنوو . ردراو جابتحا

 باتکو € داهلاو یم ااو هكا ) باتک

 .ردکنسفایماما هک (نیل اصل اتایاکح یننیحایرلاضور )

 .ردراویخد راتاو ثي داحأ تک یربغ دارلز و و

 » مولعلا تعوض وم «

 هدنش راتو موجب هلل اغانورق | نعهقابلا رای الا

 ناحمروا همالع هدنسهنس ۳۳۳ كى ره .ردباتک رب

 .ردشغلوا فا اتندنف رطییزرا وخ*ینوریب دمجا نسا در

 رخ رای وب و ندرلخ راب ییدلب | لامعتسا كرلتما

 . ردا ثحم ندنالتخا یهدلوصا نالوا یسیدابم

 هنت راتو افارفح -- دابعلاراخاو داللاراتآ

 لضاف نیش یحاص تاقولخلا اجت هکردباتک رب دناع

 هدنځ رات 1۷ 6 كن ریه ندنفرط یغوزق دم نن ایرکز
 هنصئاصخ كدابعو دالب فلوم . ردشقلوا فيل ات

 هنر وب  نکیدروک ۰ ینکیدتشبا ۰ نیکی رثاد
 یک ینیدلوا هدرلباتک یی اثما نکل . ردشعا مج

 . ردراو نیمسوثغ هدهدیوت

 هلا رانا

 د یو یس تالاا عب ههنادحو تات داح

 .هسادحو تایداح ( صا .ر ) سا

 ايک قا نی تانرل سفنلا رع

 .رلردباریبعت هبلاق رات ههسناسفت تایداح ندا نایرح

 «نایلوا یلادحو هدنرکدسمو یأر كرلنو هکنوج

 . ردراو هدهناسف تایداح نهعا قلعت هروعش

 وابتعا ینو کیا" گان هست تایداح لکت یک

 روعشو نادجو هبناسفت تائداح هبنرم یجنرب .ریلیدیا
 ندنعوقوكناب داحوت كسف نعي .ردلکد یراح هدنتحم

 روعشو نادحو هنانداحو طقف . ردقو یرخ

 هاک ۲ هننالاح یدنکسسف تقووا هکریلسهدا مامضنا

 نادجو « نلیدیا دع هنر یجنکیا هتشيا رولوا

 هرات هنرص ههناسف تایداح و تدا قلعت هروعشو

 . ردشلری و یاب هیلات را نوجما یکیدلک هدهیلاتو

 ینکیدهلشیا «ینتکرح هکرزکب ههنک امر هل وا هبسفن

 هتتفیقح «هنتیهام كنهنکام وا نیسملب نسل سفن
 . ردوا هش هسیا هل هدلاح کیا سه . زلک للخ

 زککیدروک هل | نادجو ییکیدشا یک طقف

 ینکیدهلا تکرخ ۰ ینکیدهلشیا كنهنکام و یک

 رخ « كرهمروک كسفا هتشيا . رولوا هدكمهملس

 روما هه رانا نالوا ثداح قرهلوا ینوقوو

 نادحو هایداح و یک ییدلریو یا هسادحو ربغ

 ینیدلوا لخاد هنتم یروعش كفن كرهدیا مامضنا

 نوجما هناسفن تانداح .ریلیدیا ریبعت هيلا ران آ هدلاح

 كن هاش تایداح نادحو طقف ردمزال نادحوور وعش

 هدیآرو هنب مه ا کی یهنک ینتبهام یت ر وص

 انکح نالوا یرادفرط هیسفن ةينهم ینعی نانلو

 < یسهبحراخ ةءرظنم كنه تسلعاف یهمغامد لبعافا

 ةرظنم كنه تلعاف وا هن یهنادحو تالماعم

 اساسا ریآرو . راردا یل هرزوا قلوا یسهبنطاب

 . ( تعحاص هنسهدام نادحو ) ردیراع ندتع

 وح) هب وح تای داح ۰ یا 3

 ( تغحا ص هنسهدام ۲ 2 ر

 قمنصیا قمزق( صا رت )سا

 هدهعط تمکح ملع ی راب ۲
e ۶ ۳۹ ® 

. ۰ 

 نالغ را هحرد ۱۰۰ ةداع وص هکر د تان

 هجردرب نیعم هدكنبرب یه ندناعیام یک كلوب .ردبا

 هدایز ندهحرد ۱۰۰ یدعا و دیو اور ترارح

 یسهحول ندعمر شلدیصبا هحفشخ هرزوا قلوا

 نوناق « هسرولوا جهلي وص هلماد اقرب هنیرزوا
 «رالشاب هکعا نایلغ یرلهناد وص و هحنیجوم نایغ
 طقف . رولو| لئاز كرهدبا رخ هلتعرس هدلاح هو

 تقوواهسا راح ادیدشو نغزق هدایز رلهحول ییدعموت

 نام كرهدنا رخ هللا نالغ یرهاد وص نالت

 هدحرد سوسحم قرهنال وط هدر یتحهلوا لئاز

 . هسیا هدایز ردقه وصو ربا تاثیهو لکشر یورک | تیلعاف هکرلرود نویناسفن یاملع نانول » هدیأروب



EEE 

 نوناق هتشيا . رولوا یصای ردقوا هدیورک لکشو

 هدهحزسنارف هبهنداح وب ننیر وک یک فلاخ هالغ

 هنرزوآ كرلوت وا «كن رلبلاق سف .رلربد نوسقافهلاق

 و هسرولوا كج هلل روکسو یرلهنادوص نکیا نیغزق

 . زرد هم تا ره ینیدلوا مقأ و تكي هب داح

 « قمریدزق « قمتیصیا هجنیال یریبعت نویسقافهلاق
 نانخس ارا هزعاسل یسک ا

 هدنابداحو زمکیدبد ناتشس طب .ردشعلوا هجرت هد

 چاس ايو یسهحول ندعم نیغزیق كنهیئام تاو رک

 «ییدلک بودک هلتعرس یرغوط هتج سه هدنرزوا

 شاواب هلش رط رخ و « ریلیدیا هدهاشم ینیدشال وط

 . ریلیروک ییدهلبا صقانت یمج كرهوبرک شاوا
 هدهاشم هیصوصخ لاوحا ندا فیصوت ییابیلغ طقف

 فاصوا كنانخس ران ۱ هکروبلیروک هتشيا .زاعلوا
 هدنرژوآ هحول نی اس رب نیغزق یسهصوصخم

 و و یا ذخا یورک لکش قره البوط كمیام
 ۰ قرهالراوو هور ه هوا هدنرزوا هحول تاو رک

 راح شاواب شاواب قرهلوا مقأو یسهنداح نابلغ

 بلقنم هراخم وصهکردمولعم .ردیاحیا بالقنا هنلاح

 كم وصهدنانخس را ۲ .ردفوقوم هنالغنوجما قلوا

 قلوا مقاو نایلغ . رویلروک نایلغ هدنبالقنا هراخش
 یرارح كنهحول ىلدعم ايو كحاس نیغزق نوجا

 هب هن داح و . ردا اضتقا قلوا نود ندهحرد ۰

 لکش هدنرزوا چاس نیغزىق هدهحرد یفاک كد وص نعي

 شاوای شاواب كرەىتا نایلغو كردا ذخا یورک
 10080 ) یورک هبش لاح هنتفک یا بالقنا هراخب

 | ییدعمایو ءاس . رلیدا ربع ید ( مط 1

 هلتعرس هحرد وا كم وص ء هسا نغزق ردقه هحول "

 دولوا سکع رب لاح نکیآ ردبا باجا یسلا. یخ

 قول وص رون هعوقو هدنروصرب یت قیفک, نج قف

 هدنرزوا راهحول نالوا نودنوارح هحرد ايو نالوا

 هدنرزوا زاج اس نىغزىق- هدلاح یغیدلس اب, یرلهناد وص

 ماط 3 زکید ه هنداحو . رتنالب وط هدنلکش

 امدقمرلنو .زکحهروک هدر زهکریلید اطبر اهدتابداح

 نانخس رانا . یدیا شهدا ریسفتو لیوأت هلیقح
 و .یدنا شمهغآ بلح ینتقد رظن 4 نوعسط یامدق

 الآ قرهلوا هعفد كلبا هدنختراتا ۰ هل داح

 هدزعامز .یدنلوا هدهاشم ندنفرط رللهه دنس اک

 راسوغ ؛یناللب « نوسرپ «هیو « نوعردو « یو
 لیصح هل رتمه كانساملع هیعیبط تمکح راع یک هرئاسو
 ۹ یدلدا ققدو

 كب ندننایلغ ٌةطقل كيوص ینرارح «نیغزیق تیاغ
 وص هدنرزوا هحول ندعم ايو جاس نالوا نو زفآ

 یورک لکش رب بونالبوط « رویا نالغ « رویم
 او تایداعو زمگیدید ناس را اب رولز

 ؟ روسدما لیکشت یعهذاش لاوحا ضعب فلاخم هنایلغ

 ۱16زن فتو وسوم نو .د هلو رخ
 | كيوصنانلوت هدیورک هبشایو نانخس لاح هلبا هجو
 - ربدلاط یسهنزخ كنهرارلا نازم ر كجوک هنجا

 ندهحرد ۰ ۰ كتئرارح تك وص ٠ هسرولوا قحەل

 ا ج اع ءان ردا قق ینیدلوا نود

 + زامهب اتاق بطلاب وص ندنعیدلوا لا هنالغ هحرد

 [۱ ]مشعشت ندهیندعم ةحول ابو چاس نیغزیقوص زکلاب

 . رودبا رخ شاوای شا وای هل رب ات كترارح ندا

 كجهل دا هدهاشم هللاتافتلاو تقد لاک نانخس ةثداح

 هدایز اهد نو ییرارح ٌهعرد كوص هشرولوا

 هقیقلاق . رلسهلدا حاضیا ییدغا تدش بسک

 یرارح كتهحول ندعمایو كحاس هکردتبائ هدهاشلا

 ورا وص تقو ییدلک ههحرد رب كسکو و لب زق

 :هحول رلهون رک ینعی * زعالصیا یبهحول ندعمایو یچاس
 و .ردراو هلصاف «قلشوت هدنرلهزا .نعهلا لاصتا

 بو اس هکهلتوش : ردبفاک هما هب رج نوجما تابا

 :وصو .رلیر دنا و هدعضو ر فا مای هحول 3دن

 , قاب ه هقیلعت یهدهفص ىج ۸۹ [۱]



û haeدا  

 هد ن هلاح يس فافش رش یر بکض زار

 ذخا كبوص لیک هسرونوق مور ید هفرط روا

 كموم ندنسهزآا كنهحول هللا یورک لکش ییدتا

 یو هچاس كلام ةوبرک هيلع ءانبو ییدک یسایض
EE(۳ ۷ لکش) رلیروک ینیدالوا قصتلم ههحول . 

 نیاتساماعهعسط چیک ےج

 هسرزوا ساساو قسوود

 رک را ا کارل وا
 4 داح هکر د شم هل ا تر

 یسهطسا و تلاوت ناتخس

 هت رزوا لئاح حولرب هلا لکش (

 نادنس هطش سش كه اخس رد 9 ریل رب دتسا ماست زا

 زن 8

 ا راح حول هلا ءام وب رک < ینایرح تروص كن ه داح

 و رک ىع تیفکو .رلیروک یغیدنل و هلصافرب هدننیب

 لاعماو ترا صعب رکید لاتا مدع هب هحول تیام

 اهد ینجاقرب هدارو هکریلس هلدا تانئاو قیقحت هدهلا

 : زروبدا داراو د

 قرهلوا یلکىل د یک جکزوس هدر ینج هنا ۲ قرهلوا

 دزق لوالا یک هحولر هل و هسریلیدا لامعتساو ذخا

 میام تقو یفیدلس ۲ یرلهناد وص هنبدزوا بولیرپ

akندن رلکناد كتهحول هدلاح یغیدنل و هک فو  

 رولب رب ولوط هللا وص كلذک . نمک هفرط یغناشآ

 ییوط هتنالپ رب شات ھالا لیزق هتنورد باق

 هسزولوا كحللدبا سطغ هلا لت رب هاا هنب

 اس یا یو زا یه فا هک
 .لکد مت ناباش هلع اب .رلیدیا هدهاشم هلصاف

 نادالصیایاسجا هدنرارح ٌةحردرب نودو یداعهکرد

 و هدنرارح هجرد كسکو تاعیام راس هلا وص

 لاح میام هدلاحو ت نوع تا وح

 بلنص مسج هلا هحول « روبناو هدنانخس

 ةکیدهللا تانا فلوووسوم .ردراو هلصاف هدنسهزآ

 یداع هکدلسکو ترارح (تعجاس هه رمشرامآ )

 قوج زا تاعیام نادالصیا باج هدنرارح هجرد
 هخماع الصبا یعاح قن رآ یک هوجو ردا برق ههوبج

 . رالشاب

 رکید .ردلکد صوصخهب وص “کلا نانخس تلاح

 هدنرزوا یرلهحول ندعمایو چاس نیغزق ید تاعام

Eرردبا ذخا ینتئیهو لکش . 

 تر هنلان۲عنچ )یت رک زاغ هلج زا

peeمسی هدنزارح هحرد ۰ ریلی دا  

 نخست ردق هترارح هحرد لیزق یسهلماد اف رو

 ا ا ا لوا هشالب ر شموا

 رلآ ینلح یورک هبش لاحرد هدنجمآ كلوباقو

 تمهلا هظفام یتعیام هدلاحون . ریلاق قرهلوا میامو

 کبک یهیرد ۰ ی ایرارح هحرد هدلاح یه

 تلاح ینعب هدلاح و یترک زاغ ندنفیدلوا فوقوم
 وص هچراپ ر هنا كلوشياق _هننالپ کما هدنانخش

 لیزقو ردبادامجتا لاحرد وصو هسرولوا كح هابک ود

 لامعا زو هد جا باق ر نانلو هدنرارح هحرد

 . رولوا شدا
 براج ییدهلبا ارجا كنو ندهیعیبط یامماع

 توز ىح تاعیام ًةفاک ءانتتسا الب اظن هناقیقحو

 ,رلت هک »سن تلاحاتو هانخس تااح هلس هت

 یناربط تشاق . ردهل و هده راتط هلص ماسجا كاذک

 .ریلس هدنآ زا ربا هایم 7 وای" هلس بالصا نالوا 1

 هحرد یزصزق .ندلکد انثتسم هدتامحش «یوم لا

 رادقم رب هنجتا ینوسپاق هننالپ زود شلربتک ةرارح
 ارا نانحس رای ۲ لاخرد منج و هسرلت۲ دوا

 یهو رک قرهلوا فانشو زا تك" «یراخ دوتا .ردیا

 ندلوسپاق هدنر وص رب مظتنم  رلبا هطاخا ندتهح یھ

 هبمال یهدنتا ۲ كلوسپاق هننالب. ۰ ردنا روهظ هجراخ

 < ریلک هنلاح میام دوا 5 هل ر یم دلرتد وس ۱

 هل دش وتوق «ییلمای هنیرزوآ یعطسیوتسم كلوسباق
 رشن راځ لو لو هدنکنر هشکنم و ردا نالغ



 و۷
 اه نانسی لاس هدنسهب رج دو ینعی هده رو ة-رليأ

 نایلغ كمسج وب هنب « هلبا یرخب كمسج رب نانلوب
 هریلس هلدما ر دقت لز وک ك ب قزرف یکه دننی یر هللا
 ینیداوا یلقرف ًايعطق ندنربرب كر تروص کیا و

 یرلبیکرت یتعی «  یراکدلیا للحم
 راسج نالوا ییلباق هک لصاحزاغ تقو ینیدلوزو
 تانوز ۲ الدعم« رلسهدا زاربا نانخس را یخد

 ندنوب قرالبزو ییکرت هلا ترار هک ک قاین وماد

 ٠ ریاب دب | هدهاشم ۳

 روهظو ج3 یراخ وصو یزاغتوز1د ترجو زر

 لا

kiهدراقو ۰. یسهحرد كىرا رح هدنانخس  

 نوجا كملسهلوا لصاح نانخس راث۲ هکلدا شعد

 رار ةو ف ج e مییام هن رزوا

 هسزلوا ترارح ةخرد رب كسکو . ردللوا هدایژ

 اظن هتنراجم كن نیو ۰ زاک هعوقو "نانخس رابآ

 نالوا یضتقم نوجما تماس هک هلوصح نانخس راآ
 «ردلکد ر نوجا عیا یه یسارغص هحرد كنرارح

 هموم ةدعاق هدیایو یو .ردآ لد هعیام ندعیام
 هوس لیست طافتمنا عام هکرو د هرزوا قلوا

 لاح كعيامو هسردىا نایلغ هلا ترارح ۳ ردقه

 ندشوک .رلک هلوصح هدنرازح زا "ودقوا هدیانخس

 هترزارخ ٌهجرد ۲۰۰ باق ر الح اماع و لومعم

 كانا اش تلاح وص دنا ك دازیب تک"
 هحرد ۱۵۰ هللا طابتحا لاک تاق | رک ندقدن وا

 قجهلب رب دلاط هنماج ىغا نوز ر نالوا قرا رح

 ه هجرد ۲ ییدارح كنماج ىغا نوتز هس رولوا

 . ردا ماود هدنانخس تااح وص ردق هب هج دا لر

 نحطس كباق هننالب وص یگ دشا ههجزد و ت رارح

 . ردا رخ هر ندرو ریلسای هدنرزوآ ۰ رب دالصیا

 هدنرب چیه هسیا شمت! ارجا براجت ردقه نیو
 . ردشمهسا هغارمآ ند را رح هحرد و

 « كل ردیا هب رج یارحا هدنورد اوهر فثخا دلو

 هدنتحش طظا رخ و .: یددلا زواج ینرارح ةجردو

 ۲ ردشلک هنانخس تلاح هلتل وس كب یمهرطق وص

 كل وسباق هتنالپ هده رج کیا ییدهلا ا رجا كنادلوب
 هدهحرد ۳ ٩ RET ۰ هدهعفد رب نیاںاےخ هحرد

 هدن رکیدو۱۰ هدنربالخ هد رحمت ییاو كاذک «یدبا
 قرهلوا هدنتم طاغضنا ٌهحرد و ,یدا هرتملبم ۵

 هدیرا رح هحرد o ابلغ كى وص هدهب رج یر

 .ردشاوا عقاو هدنرارح هحرد۲ ٩ هده رم ینکیاو

 لاوحا «هدلاحو رک هکردتقد نایاش یساروش طقف

 ر نود ردقهب یرارح هحرد كلوسب اقهننالب هدهراس

 ندننالغ جرد كعيام هدلاحره «هنن هسنلون هدهبنص

 ک.دنرزوا وص قیتو ,ردهدهدار رب .نوزفا :اسوسح

 هدهدنرزوا او لوتک .یتربک نما ین رله جت

 كملس هلک هلوصح نانخس راثا كرهدیا رارکتو ارجا

 هدراو ۱۳6 لقال ەد ل وکو كلوسباق نوجما

 تانا یکیدلیا اضتقا یسو هدنرارح جارد

 گزار هر و هک رک ضماح ردشمهلس |

 نود تاغ حدو تن « رد عام رب ردنا نابلغ

 كلو نیو طقف « ریلک هدوجو هدنرارح هرم رب

 9 از یو e ام هم قم یاس
 ه دن وات تل نایت مک لمس هدنجا لوساقرت نالوا

 ین را وص روک ذم میام طقف « ردلباق قمردنلو

 ( 5۲ drater ( یوع قرەردنوط « ك رهدبا ماب

 یسهچراپ زو كچوکرب ندنجما كاوسباق تباهن .ردیا
 ارحاو بر كم تب .رددراب ه اغلاق وف هکر یل راقبچ

 تیاغ یک یتربک ضماح هرج یکیآ یهدینآ ییدلبا

 یرلقدنلو هدنانخس تلاح كنامیام نالوا رابط

 . ردبا تابا ی راکدهللا رخ غا رغ نامز

 ضا یمهنون ككننورف لپوق رب = هبرجت یجب
 هننالب هدنجما نورفو . ریلیدبا نخست ردق ۵ هحنا وا

 هال < ریلی ربتک هت رارح هحرد یم رق لوسپاق 4

 ضماح (۸:۱۱۲۲6) هامالب مارغ ۱ هدەنجما كلوساق



— ۸ — 
 كنتو رارکت لوسپاق هنتالپ هدعب . رولیکود یتریک

 قرهنابق یزغآ كنورفو ؛ ریلیدیا لاخدا هننورد

 كزاغو كملسهدا هدهاشم یی رک .ضماح زکلاب

 «ریلیقارب قیچا زارب قابق هرزوا قلوا ذفنم هنجورخ
 شاواب كرها نابلغ یتربک شماح هسیا سبای اوه

 ؛ردبا رخ ېک شمرویناو هداوه تسبرس «شاواپ
 ۰ ضو رعم ب اب كشت ۲ رب یلتدش تیاغ ردقه سه

 روک ذم مییام هعشعشتم هترارح ناک ندفرط هو

 تقو یغیدلوا بطار اوه . هدهسیا فوطعمهنرزوا

 هدى رک ضماحناناوب هدننورد كنهتو بیطر یاوه
 تیاغ ندنجما كلوسيإاق هدهب رج تیاهنو رردتا دامحما

 . ریلی اقیج یسهچراب زو رب دراب

 یسهابط كناوملا ةلخم رب س . هرج یجنکیا
 كنا وه هکهدنروصوا .رونوقیسهچراب هلغوطرب هنب رزوا

 ینسهحتف كتانق نالوا صوصخ هننایرجو راذک

 هنفارطا لمکت كنسهجراب هلغوط ونو . نیسهامایق

 هدمدخ كنو هکرونوق ( ط¡vxide مع لمس )

 رکید | رکوصندنو . ردكمهلب | ملب یییتزبک شهاح

 یسهچراب هلغوط رب هترارح ةجرد ضاس قدهلل۲

 هلغوط یجنکیا و «رلیدا نخست ددق ه هحنلک

 كجهدبا اوتحا ًاماع یلوسیاقرب هدنسهنروا كنسهجراپ

 و هلع ءان دا دام قووا ر هل وا هللا هجو

 هنجما «ریلیربدشل رب هنا كغو وا و ا
 قاحیصو «رونوق یترک ضماح هامالب هلماد ےاق رب

 نکم لاحردو ریلیدبا مطو هنیرزوا یسهچراپ هلغوط

 . رول وا هبلخ یساوه كسوناف هاتعرس ردق یغیدلوا

 نیخسن هدهجرد ضایب « زیا نایلغ یتربک ضماح
 رالپوق ۰ یک شمرونلوب هدنچیا لوساق رب شعلوا
 رخ سغآ یغآ نکا شعا هدنما یسهتو كنورف

 هدنامزرب بطار هرو رک | هکردتقد نایاشو رلیا

 اوتحا كناوه یهدنمب كسوناف هنيا رلیدیا ارجا

 كنت /رضماح ءوص,.یهدرادقم یئزجتیاغ ییددلا

۱ 

 ۲ ر ۲۳ هتفافش كرلمو رک و كرهدبا دامجنا هدنناو رک هبش ۱
 ضماح میام هنر یتریک ضماح یاداراف .ردیالالخا
 .شمەلىا لاصحتسا ج اتن مهماهد كرەدىأ لامعتسا مش

 نانلوب یواح یخ ضماح میام هدنلاح یورک هبش
 یوتحم یمغ ضماح عییام نانلو هدنانخس تلاح نع

 ما لوسپاق رب هدنرارح هجرد یزمرق نالوا

 قفوم هکمهلبا بیلصت «هفمریدکو ط یی( :۰-) هویج
 "اب رک نانلوب هدنانخسس تلاح ینیو . ددشلوا

 ردشمهلا سابقو ریدقت ین رلترارح جرد كد هعیام

 هاجرد یهدنانخس تلاح كناعیام هدهلبا رله رج وو
 د هجرد چاق رب ندنرلن ایلغ ۀجرد یداع یرارح

 ا تلاح . ردشعآا تانا ینغدنلو نود

 یو « یرارح تاجرد كنارطق وص نانلوب
 سرولوا هل ینرارح ةجرد كلوسیاق ًارظن هنبراجت

 * هدننیب ترارح ةهحرد ٩۸ هللا ٩٩ «نوسلوا

 اح هداز ندنرارحو یتءاسج كناو رک یتح

 ۱ EES ayet لر کم دور ات

 او ک را( ۷۹ , ۷ یالغ ) ۷ ه,۵ یسهنانخس

 اح ۱ یالغ) ۳۳,۲ ۵ یسانخس ترارح

 ۱۲۳ ۵ ترارچ تا او رک رک
 1 د كناو رکو .ردشلو قغیدلوا ( ۰ ار

۱ 

 .ردیا

 هس لوسپاق « هکریلیدیا حاضیا هلبوش ینرارح
 یهو رک « ترارح نالوا كجدلک هرلنو

 دا هک ندنسهقبط رام ندا لصف ,ندراح

 اح لبقا زا كب راج ٌةتطو هکویلاح

 را رح ز1 نوجا كىو

 ترڪ كنهوب رک هدو ءروسدیا ام هنسک

 .SS ا

 اوا دانتسم ندیراجت نایدیا نایب هدیراقوب
 ۴ تعرس كرم نالو هدنانخس تلاحبآرظن

 تم هلنرارج تدش كباق نالوا یواح وص و

۱ 

 )  ( Aathermanرد .

 هلب | فشک ینوناق دلرح و ,ریلبدیا نظ یغیدلوا



۹ — 
 كنەحول چاس هکردشلو هل واتورالق نالوا شما

 .دولوا دیدش هجردوا رخ هسیا زآ ردق» یرارح

 هحول ندعم سکعلاب هلبراه رج یدنک ینیئوب هکوبلاح
 هع وقو هلتعرس هحردوا رخ هسا قاحبص ردق هن

 ییدلب لاصحتسا كليو . رودا ناس ینکیدلک

 هحرد قیو ۰ ردقطنمو لوقعم هدایز اهد هحش

 مارفیس هدرب هشنورد باق رب نالوا مولعم یرارح

 لئاذ نوتبسب كرديا رخ كنو كرهدیا عضو وص
 ۲۰۰ ینرارح كلوسیاق .ردشعا دبق ندم یغیدلوا

 هدهسا ۳۰ هققد ۳ وص نامز ینیدلوا هحرد

elه هجرد۰۰ یرارح كل ساق .ردشعا رخ  

 ماع هدهسال ۳۱ هقنقد ۱ رڪ تقو یغدلوا ملاب

 ۱۳ هققد۱ رخ هدنرارح لیزق قوکوط .ردشلوا

 هسیا هدهحرد یم رق قالراب « شمهلا ماود هات

 ؟«ردشلت هدناب یا دتا هسایسه * وی 1) رضا تلاقم

 یسهحول ندعم ايو چاس نیغزق ندتهج رکید

 الل وق هدمیام رب هدایز تاغ یرارح هده رج هنر

 . زولوا مقاو هت نانخس او لس و « ریلس هلس

 «ینرارحكنهحول ندعمایو پاس هدنانخس ران آ هصالخ

 جوک ردق هت ینایلغ تیام مج نلیدا لامعتسا

 « وص هتشيا .ردللوا كسکو و دیدش ردقوا هسیا

 ههدهجرد ۱۰۰ یسمر ندعیام واو را ۷

 هدهجرد ۳۵ یسحنجوا ۰ هدهحرد ۷۷,۵ یرکید

 قعلو هدنانخس تلاح رلعیام و ندنکیدهل! نالغ

 لقا ال رر هةعَرد چو نوجا قلا هدلاحواو

 . ردمزال قلوا هدایز ندهخرد , ۲

 كنهحول نیغزق یهعیام تاون رک هدنانخس راثآ

 مشعشآ ندهحول یش ناتوط هدراقو زار هدیرزوا

 و هکردیراخم وص نالوا لصاح هللا ترارح ندا
 «هنطوقس هنرزواهحول كنهعیام تاو رک یوق ككراخش "

 حطس هلب | تاو رک نوجا كيوب .زولوا منام هنل اصنا

Rey 1ی یسازحا كءيامرب .رونلو هلصافر  

 نیخس عطس هللا میام ( (01:6500 ) هکسام ةوق
)Surface chaude(ندنوق هقالعو كسم یهدننب  

 UT زمکیدید هدب راقو صوصخأب . ردهدابز اهد

 میام هلباهجو زمکیدهلما حاضیا هذینرب هدنشحم هرعش

 كنبخس عطس هکسام ةوق یهدنب نیخس حطس هللا
 هکردبا صقانت هلتعرس ردقوا هکدشل هدایز ینرازح
 دایعاو طاترا ۵ هبندعم هحول هلس یراخب كميام قح

 .نوجما یسملسهدیا ماود كنانخس تلاح هدر هه هدنآ

 هدهجرد ر نود ندننابلغ طش اعاد ییرارح میام

 هدافتسا ندنطرش و كنانخس هثداح تح ٠ رد لعل و

 .مدنجما باق رب شلرتک هترارح ٌةجرد نیغزق ها

 رب كلوب یدمیش . ریلیاب زو « ریل هلی ری دک و ط وص
 رب شدا ناخ هدهجرد لیزق اذک یھ ی اعم

 ور وفل وس دی رد آ هلما د چاق ر هب وص کهدنجا باق

 و هسرولوا قجملسا ( Anhydride هیات )

 ندنکحهدا .ناسلغ هدهحرد ۸۰ فصل اتح عی

 یوص < رربدکوط قره مک یت را رح كى وص

 هحول نىغزىق یهعیام تاو رک هکمآدام رر دود هزو

 قلعم گر هبمر دتنا سام نه | ےک روا هر دعم

 هحول هدلاح وش . ردیراخم یدنک كعبام نای وط

 نزاوت هلئتوت هحرد وا تاورک هسیا قاحیص ردقهن

 هول سکعلاب .رولوا لصاح هدایزراخم هکناوج ؛ردیا

 هنن رخ كعام یعدشسا صقاش یر ادرح كب هس دعم

 هدح ر ترارح لصاح .رولوا ضراع تاطب مطلب

 « زالوا فک لح هوق كراخ ل یم دنا ردق

 < رولوا طا « رشود هشرزوا هحول هام ورک

 هر ندرب ندینخیذن را یحطس « رالشاب هکعا نابلغ

 . رولوا باقنم هداخش

 یشرب جوک كمەلبا حاضیا یلاوحاو -- تاحاضیا

 كن هعیامتا رطق هدنرز واچ اسایو هحول نیغزق . : ردلکد

 همش عی یو هدهجرد ر نود ییرارح ٌهعرد

 ناله توانا رخ علب كد اعیام یسلاق هدننش كي اباغ



 بس ۵6 ۰ لات تو

 وق یلاحطس رو تم هعب ام ٌء رطق ۰ ردا زانکب ندنصقاست كی رارح هحرد هلا یرخ تمام حطسو

 هدتیسهزا /نیخس حطس هلا هو رک هدر. .رديا اا

 « ردرصاق هدنرارح لقن عب نامرتا راخ نانولو

 قفا « ریلک ترا رح E1 ه وص ندهحول نوجا توت

 یسهلمادوص .ردیفاک هنر شاوای شاوای كنهو رک
 توا رک تنش :نمشاوذ رخ هن رزوا پاس نیغزق

 حطس هلبا هویرک «ردیا رخ لاحرد یسهچراپ رب هليا
 رصق یلرارح یک زمکیدیدو « رریک هنسهزا نیخس

 شاداب « یتیسلاق هدتبعیام تلاح. كنهوب رک كرما

 ورک نوجا كنو . رديا باجا نرخ" شاوای
 تاورک انا « رودبا هظفام قتمیام تلاح هعیام

 تکرح هورب هتوا هدنرزوا هنخسا ٌةحول كنهعيام

 یهو رک کردا تأشن ندنفیضت كراخم یناربسو

 ك رهدیآ كم رحم و قاسم کا کا هد ر هاک

 مظتنم ريغ هلتروص و . تاوب رک هدنرزوا راح حطس

 . رلردا ارجا تاکرح

 هنماع یاع هرطق ر ناولو هدنانخس تلاح

 ینهرطقو هیفاممم . ردلکد هدهنهماي و ه رورح تن زاوم

 ییوق كراخم ٌهقبط ناتوط قلعم هدنرزوآ نیخس حطس
 ییدلبا ارحا هنرزوا همیام ةرطق كر وک ذم حط س

 < رل هلب دما. اض رفات داوا "لداعم»هب یزعتش رھا
 یک ےک اکرم د: کیا هعیام ةرطق هدلاحو

 توق یلاحطس رتوت هللا هداج هوق : ردكمد رونلو

 یه كنهرطق هک ( تعجارم هنثحم هرعش راآ )

 ( تاضرف ) «تارداصم و . ردیواستم هدنسهطقن

 ناجا تاب هدافا هما ووتل, نی هرم تالت
 : رولوا هل وش یبهلداعم تنزاوم هدلاح و

۳ 

۳ 

E 3 

 ردیناک

 هدارو هکر دیافترا همش 5 كە رطق یر

 یه واز 0 ر هلا لوقاش ط.سام ؛یوتسم

 ] هداعمو .لیحمت رادقمج . رد و هسیا یفاثک ف

 117 لدور دا تیافک هنبیعت ینلیفورپ تن هرطق
 ۱ چ ندیو . ردهاشم هنسهحول افا رغ وطف

 .٠ ىسيمظعا نخ كنهرطق قرەلوا

NN 
 ۲ ٠ 3 همی

 ۱ ۰ یراج مهم كراسوغ هدنقح نانخس را

 ۲ سس ۸

 طارش طاغضناو ترارح تاذو :ردراو یا رابتخا

 >| هدیدع تاسایقو تاردق كرهدیا میوش

 5 رب كجماتت ییدلبا لاصحتسا

 . ردجردنم هداودج کیک

 ةه ردشمەەلىا

 نابلغ هطم
 |هدن الغ لاح

 و ڭفاتک تایم

 ب د

 eras ۱,۵۱ ۳۲۵ اا
 و ۱ ۷ نیرسیلغ |
 ۶و۰ ۱۹۲۰۱4 ۰و۱ ۱۲۰ | لخضماح |

 ۰, ۷ ۱ ۱ ۸۰ وص
 ۱۱۰۰۷۳۱۸۸۱۲ ۰۷۲۵و ۷۸ كال وك

 ۰۱۶۱۲۳:۹4[ ۱:۰۷ 1۳,ه| مروف رولق
 ۱۳ ۲ 22 ۵ را ىدا |

 "ءاتب . كدتبا اا ۶ كدنرکوا ن داج

 : لس هلددا صیخلت هللوش یبس كنانخس تلاح

 .اروشآرظن هبراجتزمکیدلیانایب هدیراقوب الوا
 ورک وص نانولو هدنانخس تلاح « هکردققحم

 او تلنجوا ندم
 2 رب رکید تیفکو . ردراو هلصاف رب هدنراهزآ

 ابا هدنروص رب حرص اهد + حضاو اهد هللا

 | کرم ندهدیدع رصانع : هکهلیوش + ییل هلی دیا
 الوا لخاد هعیام ورک یرب. ندنبطق کیا كل

 1 5 هب هود رک هللا یسهطساو هفتم FE و



 اش ۰۱ ته

 . ریلیدبا لاصراو طبر هلوسپاق نلیدا نخست

 ینکیدمک بوک كنيقرتکلا نایرج «هبماصتم ةرودوب

 رب ابو هرتموناولاغرب الثم تل ۲ رب نوجا كمریو ربخ
 هدنانخس تلاح یلارطق وص . ریلیقاط لیذ ییرتکلا

 توکسلیذ قیرتکلا «نهاشیا هرتموناولاغ هقدنلو

 ًاعطقهدننیپ راحیطس هل هعیام تاون رک هکكعد «ردنا

 دن رم چاسو هحول ندعم یدمیش طقف « قو لاضتا

 ینسهسنانخس تلاحوص هکریکن امزرب هسرولواكح هل دما

 و . ریلساب هشرزوا كنيدعم حطس < رد عياض

 فارحا هدنروص لتدش یسهرا كنەرتموناولاغ هدلاح

 هرتمونامرب كچوک نوسرب .دالشاب هکعوآ لیذ «ردبا

 هدنتحش هعیام ةو رک هکیدهلا تالا هللا یسهطساو

 هدهحرد ر سوسحم یطافضنا كن راخم وص نانلو

 هنتلقث كى وض, كعد ۰ ۰ ردیواسم هنن كنام ةو رک

 هدر

 ۱ هکر دا حاضبا هل روص وش شات هثداح فلوو

 نادالصیا یماج ًارظن هنراجمو تادهاشم كناذ و

 صقانت هقدنرا ترارح یرلانحا نمی یرلباق كتاعیام

 قترآ «رلیا بدحت هرکوص « رياک هرفص تیاهن هردیا

 كنانخس هتشيا .. رولوا زءالصیا ییهحول ایو "یماج

 یسهرطق میام :ردشعلوا حاضیا هلتروص و ییابسا

 ربا زاملیتآ ريلبت 1, هنیرزوا هبیندعم ةحول رب نیغزق
 بقنم ہرا لاحرد لب بت ات كرل سچ "تدیش ییسق+

 ندیغاشآ ەروىلاق هدنتل ۱ نام هو رک راخ.رونلوا

 یهو رک «روندا ارحا طاغضنا هنن رزوا كوب یراقو

 فج رام .رودانبوا « روا مفد هبورب هب هت وا

 مشعشت ىلدعم حطس نوجما یفیدلوا لقان زا تیاغ"

 رخ سغآ رغا یهو یک یجب «ب ترارح ندا

 هکر دن وجما كن و ۰. ریل هلک هب هود رک هد هج رد كج هديا

 ردشمهل | تم دح ۱

 یبهمیام ڈوب رک هب رام ةوقوب یترآ ندنکجهدیا یطبت
 كل هحول هوب رک «نممربدناوب هدقلعم غر هب ه ذاجرث ات
 ینیدلسای رلسایو ءرشود _هللا هب ذاح رث ات - هن رزوا

 ینحهلوآ هدنقوفكتهحرد ۰ ۰ یبرارح كتهحول یک

 كد هعیام هو رک. دولوا لئازووحم كرهدیا نابلغهلتهح

 4 هور هه وا نکیا دنا تاغ

 . ر ییاجما کیر و قوس ةوق كرا ید یسانوا

 مع < هیعیبط تشک . زمکیدد نانخس ةثداح هتشيا

 اکو و ششلوا حاضبا هر وصوت هده عبط تک

 یاراتخاو برام كلاوذ ندا قبس یرلهساهدیراقو

 كملع یسهب رظن ی تم

 . زدترابع ندنو هدنرضاح اخ

 :ردراو یس هملمع ۾ تب ۳۳۳۹ کاک تابع

 نالوا هدکندیا هاذا هدلاح ینیدلوا بطار لا الثم
 ندقدربنابهرتا یا نم وات . ریلس هلمق وص هنا ندعهر

 تلاح را هر واق وص هجا فلت وص را اقوا ای

 .زالوا رئاتم لا ندشترا رخ ارو ی كربلک هنانخس
 ناناو وا ال رله هلا یحطس كب وص هکن وح

 لصالاو .رولوا لصاح هلصاف رب هدننیب یحطس هلرتا

 تاسرت دعاسم ربغ هنلقث كنارح « هدنرلناغزق راځ

 هنرارح ٌهحرد لیزق كرلناغزق ندنسلوا ادس هیسلک

 یسهحراب ر كى هلقاب ربغ هبط و و رولوا غاب هلک

 الوا وص هسرولوا قجهل را ایو كحهرا قلارا رب
 فقام را سرا ردوا مدتی رک لااا

 ءیلاوحاو .رولوا بجوم یتسمالطاب كلرلن اغ زقهکرولوا

 . لمدیا حاضیا هدايز هد ءانب هن رلتیمها
 اک و یک تا سما یه ظا ین اهل او

 نالوا تريح *یدابو نلیدیا دع لح لباق ریغ امدقم
 حاضبا هدنسهاس هب رظنو ید هیعیبط تات داح ماطر

 یو رک ههش نیب هدلحوا تدم ر, هعیام تاون رک

 .رلر ومنل ود قلعمهدن رزوآ كن هسدعم هح ول قرهلوا دنا و

 ند عب هدنبهذم تشدرز . ردشملم هلدبا كارداو
 تلاح كره هملس رلدیوم:رایسوجمناناصتمارک هد یس وجم

 لافغا یرل س وج هلا هدافت سا ندشایداح ناخس | یوصحكزاغ یی دتا صقان یلارحةحرد كتهحول طقف



 ینو بهذم ارظت هنفیدنلوا تیاور . یدیا رثردا

 هغلوا طقاس ندرابتعا هدنلناوا یدالمرصع یجنجوا
 دئناقع نالوا لزلزت نیرق دلرابسوحم نوجما یتیدالشا

 نوما كمریدنلتوق ؛ قمریدنالناج ندیکی ین لهلطاب
 ر یسوحم ر هدهررص ینیدلسازآ هراح ۳

 دانا رذ1 .یدهلا سف ضرع هنسه رج یی احتما

 زکس نوا شلدرا هدنورف هن رزوآ هدلاح یتیدلوا

 یشیدزاب كرل دا «شمهلا فیلکت کود رقاب هق

 دناقع هکشلوا نلتبقفوم ردقوا هب رحم ارظن هتایاور

 .راشم لا دناقع میکحت ندیکی رلیسوحم لرلزتم یرهلطا
 - رولبقاب هل رظن هنافا رب ردق هتقو نقاب هتباوروب

 ییدلبا نت كنسه رظن نانخس هسي ن وکون .یدیا

 تقیقح هکلب قحو نظ هناسفآ و ًادنتسم هقاقح

 هجیلشاب كاناتخس هیرظن « ريل هل دیا یلت هدنسهجرد
 یو طقف .ردهدرکف و نو نالوا ندنراسسوم

 لسق وا هوره اکو ۲ « شقلو هدیاعش هدهدنیوت

 -ربدشازآ یتکیذلدبا بولیدباارجا رلن احتما «رلهب رج

 ندکدشا ارجا هرمشم ریغ تاعتت قوجكب .ردشم

 نرآ هب یو هکیدلوت هلمعرب یر ندنسابحا ار وص

 قالسح ریح یساوشب یسوجو نالوا هدنمای دیافزار ام

 8 ندققوص ىنا

 هدنک و ایز وکو شم هل | هدافآ یخیدالوا یثر یالوقو

 ههلأاسم ینیتوب هنیرزوا كلوب ۰ شتا رجا ییهبرجتو
 - هلا رحا نەکا براجح كرەرو تىما Ri هد

 لإ < یغمراب هنورد ندعم ۳

 ۰-1 و ؟ندیآ ناروف ندنکلد هغاصا ر .ردشم

 TD TEED هراس
 روا ارکوض .ردشمللا مشت هه کیا شننک هللا

E E He E Fe] 
 كرب رج و درب دلاط ها بآذم ندعم رب نکروآ

 یهدلا 7 یسماقا یا ء یر ررض ر ۳ ۱

 ریل هلی ا حاضیا هلبا یسک هت انس تلاح

 شنا یساپ

 ها قماعای لاو قمدوغو هلا لا یهلتک

 نانخس هدیرلهتداح همالطاب ناغزق ضعب"

 ضیا هدكب قیسلک هنانخس تلاح كد وص ۱ هدنرازح رب رب هدار ندهحرد ۰

 ها هللا رتا لا لوا نده رج تح .زامهناو

 وک ذم هدو هکریلیدیا تحت كلترتس ر هسا

 :هحرد رب نود اهد ترارح د هلا یرخ

 الصیا هلا وص لا كعد . ردندنکی دلبا

 هدن رز وا هدلاح یغیدلقوص هنجما كندعمر باذم

 زرا رح كلا هاسلک هنانخستلاح كن هسامتب وطر

 د| هدرا ء رونلو نود هدلاح ه ندهحرد

۱ 
۱ 

 ادنا هشنودام كنهزرغ ترارح « ترارح

 ۱9 ماج يليا شح تان رشد هتب زر یلقاحیص
 روص و یغد هنایماع ةبرج رب نلیدیا ارجا

 رابع ندنوش هدهرجو . ریلیدیا حاضبا
 :۲ ماج هلتک رب شعرا هنا وص هغوق رب
 هدهسیا هدنرارح هحرد ضاس ردق هه

 هللا قیرف" نامز کیا هده رحو . قمروغو

 درج هدنجا ا وص یسهلتک ماح هدنامز جنر

 2و بلص یرزوا كنهلتک هدنامز یجنکیآ

 2 نالوا باذم هدنجما كنو هکرالغاب قوناق
 : یدادتما كنامز یر ءرلیدا هدهاشم

 یر ندنامزرب ینمیرک ذهن رج وب . ریس هلوا

 و .یدریو رخو یدتا هدهاشم ییاللب ینو

 ین اظحالم یهدناب و . رویا حاضیا هلا

 ات كرلدنا لیدعت یئزج هدهسلکد بئاص

 ۱ كتقیو . ردراو یاکما قلوا "شرتسد

 اع هدلاح یتیدلوا لایق ًاماع ناغرق رب ًارظن

Prise de vapeur )زاملبجا ریلبحا (  

 دنم « رالرف یراقو هلا تدش ندنید

 دود هند كناغزق هن هر ندر هدعب

 كند كناغزق داش

 وب طق :زولوا متاو نانخس تلاح ها
 . قرد ۱6۲ ینرارح

2 
 ر



 تروص رب کید یرهمالطاپ كراناغزق نوجما (
 یورد كرلناغزق هکر دمولعم ردهدکلدیا اشیا

 رب عی ردنا راتتسا هللا هیسلک ةقبط رب قوا

 هلاسا هنجما كرلناغزق هیسلک ةقبطوب .راتوط سا

 . ریلک ندهیارت داوم نانلو لحنم هدراوص ن
 هژوک ذم ةقبطو .رشنا ترش تارا رنا

 هقبط رب الخاد هللوا هيلع ءان .ضهدیا لق یر

 یواح ناغزق رب نالوا یوتسمو طاع هلا :

 هاضف قوح كب ندشرارح هح رد كىوص

 و . نیسلسهناناق وص کەدنچا هکرد یلدا ۳

 و ابس « یفرطرب كنهیسلک ًةقبط نکیآ

 تقو وا ها رولوا قح هل رتآ بو وق « باب

 ندننایلغ هجرد یدنک یمسق رب كوص هدن

 هندعم هحول ر نالوا یرارخ هدایز هدهح رد

 تلاح لاحرد ندنفجهنلو هدساع هرندر

 هکدهلبا ماود نانخس. تلاحو ۰ رولوا لخاد ها
 ی۶ دالشابهغمو وص ناغزق طقف .ردراو هکلم زآ

 لاحرد قرالو تیابن نانخس تلاخ هکر ناو
 هدر دقت و و ردنا تاد ىراخح وص هدرادقم ,

 اقرب هروک هنتیمها كحطس نالوا یلاخندهیساک
 هکر راو هه ردوا یس هطغض هوق كرام هدنفرظ

 .رالطاب كرەبمەدىا چ ئار ڏخأ كناغزق ا

 "تلاح كيوص هدنجا ناغزق هک ما راطخا هدى

 چیه دا لر ۲ ندا ت راظن هناغزق ییدنک هن ات

 طاغضنا هدلاح و هکنوح .ردلکد یولعم هل وص

 قح . رلتنیسلب هل هکنمهلا زواج ییولطم
 شا هدنرزوآ سف نانلو هدنانخس تلاح كن

 ندنف دلوا عقاو هدنروص یطب اهد نده داع لا

 هرزوا كمهلا دسزو میرس ىنا وصح راح رايج

 ولرد و ۍنیټو .رارلشت ءرلراقاي/یتل ٣ ناغزق لل

 یسارجا هدنرلهنیاق تمکح «هدنرلهن اخس ر د بتکم ینه

 هکهل وش .ردشمهلاهئارا هلا هم هب رجت نالواد

— ۳ — 

 رب یزاغو كنو ۰ یک هشیش قبط یلکش هکناغزق

 ناغزق وب هلیسهبمال لیبلوتا . ریل هناقیط هلا هپط
 تكناغزقهدلاحو «رلیدبا نخست ردق ه هجرد یصرق

 لاخرد" هراس وم یعکم هرتمیتناس چاق رب هنجما

 راع زا كب یعیبط ندنو و ریلک هنانخس تلاح

 هل | هبط ینغآ كاغزق هنرزوا كلو .رولوا لصاح

 یرارح . رلبقارب هغمو وص ناغزقو رناش

 ما دصنا ر هر ندر یع دنا هنود كل هحرد ۰

 لصاح هدرادقم هدایز هدنجمآ كناغزق « رلک هلوصح

 . ریل ۲ یراقوت هبط هل |یطاغضنا درام نالوا

 یه رظن نانخس یخد تانداح ماطر هلو هتشيا

 راثآ هکرولیروک . ردهدکلی هلبدبا حاضیاو لحما

 . ددندنیلموم كا كام رکج قال انا

 فيرا الج ردصقات «شمامهل دا لاک | الاح طقف

 نانلو حلم ايو یولقر هد نورد هنر وص هداس

 لیزق وص رب هلو ءرولوا كهل دنا لامعتسا وص

 قجەلس 1 هننورد لوسپاق ږد شعرا نک هدهحرد

 هدنورد لوساق ر شم هلک هب هجرد و هسرولوا

 یسهبرظن نانخس . رالشاب هکعا نایلغ یک یتیداوا

 ۰ زویمهدنا حاضیا یو

 و ا ی داوم وا
 «رلهحرق هکردرارثا هایس :رویلیدبا فی رعت هلل وشدوس

 هدند ار وص ندقدلوا عفد رلضم یریغو كجرچو

 یرلرب هدنکنر یا دابو لیشي و یراصو هراق

eT 
GOT rفصت ۱# ۰ (صا . ر ) سا  

 هه سا لف یری - همش دان
 كياععام هدنورد رلورو هع |نالوا كج وک هدهحرد

 .ییایداح هبعییط تکان ندات اشن 33ص ید ترا

 نوت نالوا ترابع ندرت ات رر یرعش یبس ||

 < هم ادا



 دمو

 | تابثا و ییقحن هبرجتلاب هدهیعیبط تمکح
 تاعیام نزو یاوتسا ابو تاعبام تنزاوم نلیدا

 ترس كناسيام نانلو هداق رب هحنبجوم ینوناق
 هنب ,ردقفأ حطسو ین ردهدهب وسرپ یحطس نالوا

 هدرلباق یللاصتا هحنبحوم ییوناق تاعیام تنزاوم

 فن" د راک رظایو تل رلبافف «هدهانصا وتم تفورظ ینعب
 هد کید كحوک هدنر درک «یواسمهن رب ر یرل رطق

 تامام نالوا ساحتم فال « نوسلوا كوش

 هدنرزوا قفا هدهدلوق یکیآ
 رلباق یللاصتا هلناهجو یغیدلوا مولعم الثم . رونلو

 یک یاب نوسز ۽ وطرسا « وص هنا« هدبولآ

 یرلرطق كرللوف قهسزولوا كحهدا عضو تاعبام

 تاعام هدلاح سه 6 نوسلوا توافتم ابو یواسم

 هدو س رب قفا یرلحطس اوا تست كن ەر وك ذم

 هضاب ر مولعیی دهن ا باج ا قلو اهل وو ؛ریلیدیآهدهاشم

 املع یلوناق تاعیام تنزاوم ول وا تا هدلا

 ضهب هدنقح تاعئام نانلوت هدرلباق هکوبلاح . ردتبات
 راغم هننوناق تاعیام تزاوم هکراو هدتادهاشم

 « یحطس یر بش کاما اھ یهدرلباق ضع ۰ روشروک

 بقم هدر یفجهلوا قفا هجنبج وم ییوناق تاعیامتنزاوم

 فورظ ضعب هن . رویولو رعقم ايو ( یهبق )

 o هده وس ۷

 رو الوا ر هد روس وس هد وق کیا كعيام هدهلصاأ وتم

 ینیدن واهبارا هدف رطل وص هد (۳۸ لکش) الثم

  قهسرولواقحهوقیحور نامق انو لوک هنیرلباق_>ب

 7 ںزالوا هجا تیاغ یر كنرللوق « هللا هجو

 . زاغ ولوت هدرزوا قفا حطس رپ یسەهوس كرلنو

 هدایزاهد یسه وسكعیام هد رلورو 7 و7 نالواراط

 0 . دولوآ لیساو هعانترا
 ۳ لو فا یرططم  اساب هدندللوف تو پ
 یهدفرط غاص «ندتهج رکید . رولوا رعقم هدر

 یاح هنا كیاق < نگر ینردلوا هد ج بو 7ب

 كج هل دیا عضو میام رب ( یک هویج ) یجهیمهنالصیا

 هدلوت نالوا هخا یعطس كعيام هدلاح و هسرولوا

 هدهدل وقکیا رکید۰ 3 “ئ

 ۱۳۳ رک ا بدم ىطس كمام

 ۴ كعبام « یرادقم كنيراریعقاو بادیدحا هلتروص وب

  تیکع هند لببق و هتشيا . ردمبات هنسنح « هنتعط

 هقشاب ندنو < )ا

 یک ییدنلوب هدغاشآ اه د
۱ 

/ 

 ۱ مس (apillaiF€8 4 رعشرات | هدهبعط

 نده عش رای | 3 ریلپدیآ ریبعت

 (تمراللاف )هب رعش را ۲ تحبم هدنباب ندا تح

 . مییامرپ هللا بلص مجرب ۰ نویعیبط یامدق . رلرید
Aو نالوا لصاح نامزیه تقو ید لود 40۳  

  گەدبابو :رلیدغ | ناسو طبص تادهاشم هدنقح هداح

 ۱ كنس [۱] یهداق « وتمنح لده» «تادهاشم كلبا

 هدب ندوشنابک | الوقت نالوا یرب . ندنرلسسوم
 . ر هعا «هکردنده راج تا ده اشم مدرع ام روب دا

 3 میام .هسرولوا یجمللریدل اص هعیام رب قرنا ورو

 ۱ 3 هدلاح ینیدنالصیا ینمی ییدتیا لب یبوروب
 شالوا یکم هدنسهدلب هسنارولف هدابلاتا ۲۱ ]

 ه رج » هدیسانعم هکر دهبملع ته رب مدقو روهشم

 لات دراقدنسب دالیم خراب ۱ ٩۰۷ .ردكع د «یسمهداق ]

 طاغفصنا .ردشعلوا ET ندنف رط یح دم هد دلو واهل

TT er Ry 

 وص اض ترا رح «قطاغضنا مدع كب وص * یمىسن

E Sst 
 1 قرهلوا هجابلاتا ندنف رط یبهداق بر ا

 . (۱71۷ ) ددشک وا
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 یغیدنل وا ناس هد راقو هنداح وب رونل و هدنتح

 یللاصتا نالوا هدرطق فلت یرالوق < هلا هجو

 یهدنجا ورو هدلاح یر و .رولوا عقا و هدهدرلباق

 هدلاح یجنکیا « رعقم یطس تسبرس كمیاب
 باددحا وب ۰: رولوا بدم ( لاح ینیدام الصبا )

 تاقداح .ریلیدیآ ریبعت (6۲18006[۱۱) باق ەدە راقعناو

 داس هدراورو همتا یک الف
 تنزاوم .رد شع ده رعش آهن نوجا ینیدناوآ

 دامبآ + کاعداخ ین نیما نظرات و 8
 ماسحا ندا سا« هنر رب درک هدهسوسحم ریغ

 یازجا نانلوب هدساع هلربرب « هدننپ هعیامو هب
 تازاغ هللاتاعیام كرك لصاملاو «هدننب هعیام ةة

 كنابذام ندا فاشكتا هدهسوسحم ريغ داعبا هدنشب

 (Tension superflciel]e) ى g lh jiت هکر دیراشآ

 . ریلیدیا حاضيا هللا یدوحو كنوق ر تد

 توق تحبم « تاعام تنراوم کیه رمش رابآ

 اوتحا یرلئو ۰ تاعام -- . یریاقم هلبا تا

 ثحبم «تاعیامتنزا وم «هدن رق یرارانک دا رلباقندب

 .ررتسوک ترتافمو جز در هنس رلن واق تاعام تو

 هرل رانک را (Hypothەse) رل هض رف یغیدلوا دنن

 الثم ود حک هدرارب نالوا راوحو ل

 طافصنا هک ادیم ا نالوا رتعم «هدتاعیام تن ذا

 ا اد و « ردیواستم هدنسهطقش سه كمل

 یو ندنحطس هوس كمعيام دوخاب «ندرل ) ۵8

 اک ندنحطس كرتشم لصف هلبا میام رب رکا
 ۵ و رد حس هدرا هطق نالوا دسب هدهحر

 نالوا برق هنحطس كرتشم لصف ايو هوس هراران

 عب كرانک هللا یسهدرف یازجا كعیام هدراهطن

 تنزاوم تابذاحم یهدننی یسهدرف یازجا تيلص مس: ح
5 

 تو ر رکید هب هل اسم « روت دنا ریخت ی دیم تاعي

 ۱ كعيام هد وس هدر دق یفیداع الص, | سکعلابو هدنق وف

 بس ۹66 —

 هبلع ءان رو لا طالتخا بسک شیا كرهدیآ ریخت اهد
 كب هدراباق نالوا نیقاب هنر ر یرلرانک تایداح و

 تانداح هکردنوجما كنو هصالابو سوسح هدایز

 .یدنلوا هدهاشم هدرلورو هغاتباغ الوا هروک ذم

 .هعا كالمق یلهجا دارلورو وب یک زمکیدید س

 رل هنای داحوا هلیا قب رط ۲ كرەلىدىأ هسشل هنکل

 : یدلرو یاب هن رعش

 هحور یرلهجیلشاب كنایداح نيد هبرعش را

eمییام عون کیا هداپ و : ریلس هل دیا هصالخ  

 نایالصبا ىنعي ندا لب ییهیبلص ماسجا : ردریتعم

 ,تاعیام نهّالب ییهروک ذم ماسجا دوخاب «تاعیام

 <p كرلمسحو تاعيام ندا لب یهملص ماسحا

 عافترا كرهدالیکشت ببقم حطسرب هدرب نالوا نیقاب

 رلرانک هسیا تاعیام نایعالصیا یهیلص ماسجا ؛ردیا

 .رلیا طاطحا كرهدا لیکشت رعقم حطسرب هدنرا وج

 نایالصبا یهبلص ماجا ٩ هدنورد رلوروت هڪ |

 ییدنا باجا كنياوق تاعام تنزاوم « تاعام

 یهبلص ماسحا . راقیح یراقو هدایز اهد نده وس

 تنزاوم « هدننورد رلورو هعا تاعیام نام الصیا

 هدیغاشا اهد ندهوس ییدلیا نیت كننوناق تاعیام

 )€4 )ەحفص ییآن الوا یزاوم هنر ر رول و

 هدرلورو و . رلک هعوقو تانداح ینىع هدر وا

 هدهاشم هدتاعیام هدنسهرا رلهحفص یزاوم هنر رب و

 كرلنو هکر یل دیا ریبعت باق هینحنم حطس نلیدا

 هدتاعیام نانالصبا ییهبلص ماسحا .ردمهم تباغیلکش

 ایام ااضا :یهبلشم ماجا ۰۶ دف یلکش ا
 اریعقاو بادیدحا كراون .ددرعقم سکعلاب هدتاعیام

 لق عب هدا رمش سابا یسلوا زا ایو قوج كتر

 لماوع ندا رم ات هاب و عافرا كعیام هدنرلورو

 هردند4-هم

 هب وسا او FF dj راط هدهح ردیناک تا رابتخا

 |رکوص ندقدردلاط هنا مییامر امسق یو قرهلآ
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 قهسرولوا كجهدىا قاشنتسا ندنجوا ییراقو كن ورو

 یراقو ندیغاشا هدنجما كنورو عیام هکزر ر وک

 یشدقار قاشنتسا هنرزوا كلون . ردیا دوعص

 طقف « ردیا طوبه لاحرد هدنجا كنورو عيام

 زار ندنسهوس كعيام یهدنجما كباق یهدجراخ

 و هللا وروو میام بع . رلیا فقوت هدیراقو

 كعام « مدیا كل هسردرا راک ونک چاق یه رج

 اعاد فقوت ةطق هدلاح یغدلوا رب وإ رع "هارد

 اهد هرکر نهر یدمیش . رونلو هدعافترا رب

 هدورو «نیسالوا قاشنتسا رفسو طس )مدیا رارکت
 برج و هکزکجهروک تقو وا « نوسنلو یروق

 ردق کلوا یعافترا هدنجما ورو كمیيام هدهریخا

 هحردوآ هدباق ندیا اکشن یتساهنم حطسو زالوا

 هماسحو رابتعارظن هدهنداحو هیلع ءان .زالوا بدحم
 كعيام هدنجما ورو : ردراو لماع کیا ۳ 1

 < هده ر . یادیدحا ةجرد كاق ۰ یعاشرا

 یرلهزا «یرلنو قرهل ! هحفص کیا «لدب هورو ها

 قرهلوا یزاوم هنرر هرزوا قلوا هرتملیم ر

 كحهدیا لاخدا هننورد كعیام طب حق هب هلا عضو

 هدهاشم ییدلک هعوقو تانداح نبع یقهسرولوا

 كت هوس عیام ندنسهزا كراهحفص ىنعي . رلیدا

 زکلای هترعش رانا هيلع ءان . ردنا دوعص هنقوفام

 كن هبلص ماسجا ءردلكد صوصخم هبیابآ «هرلورو

 هده رج و . روبلک هلوصح هدهدښ رق خوان

 هسلکد یزاوم هنر ر هحفص یکیا نمکیدتن | لا

 هعافرا بع هدنرب نه هفت ر ا کیا و عییام

 ثانرلهفح ماج هللا باق هدر یجهدا دوعص
 یواستم رلنحنم نالوا ترابع ند رلکرتشم لصف

 لاد طخ ابو یناکم عطقرب (Eqiuilatéral) نیفرطلا

 ردیا لیکشت
 كرلورو و یعافترا كعيام نديادوعص هده رعش بی ایا

 . روسدنا اضتقا قلوا با هن رطق

 هکر ول وا نانتسم اک نده رج .&

 ردق هب رلورود

 باجماقلوا هدایز ردقوآ هدیعافرا ككعيام هسیا هجا

 هردنازیموققح لباق هلومسلاب هلا هب رج هدول هکردیا

 ین رطق درلورو هللا یعافترا كعیام هده رعش بيانا

 . زکجهروک هرکوص زارب ینوناق ندیا طبر
 ناتالصیا یهبلصماسجا هن هللالیدس یمیامیدمیش

 . رارکت نیهبیرجت هلبا كلوب قرهلآ میام رب رکید
 زمکیدلبا هدهاشم یر ندب راقو «قهسرولوا ثحهدیا

 كمبام هک هللا قرف وش زکلای . ردا ررکت تانداح

 نیع نمی « ردپا لدبت عافترا ۀجرد هلا یمشیکد
 كت امیام ضعب رکید < یعافترا كن اعیام ضعب هدرلورو

 طئارش ینبع الثم .رولوا هدایز قوج زا ندنعافترا

 هعاشرا هداز اهد لثمجوا ندلو هک وص هدنتخ

 هب رعش .راب ییعع تبرعش هبلع سوق . ردیا دوعص

 تیصاخ وب اب . ردعباتهنتعیبطو سنج كعيام قیصاخ
 كنهیلص ماسجا نانولوب هدسامت هلبا میام ربارب هلبا

 ؟ ردیمریأت هاڪ هداب و هد تعط ت

 ةجردرب « هکرودا تاشاو هئارا تارابتخاو براجت
 «رویقنا رثا هتیرعش یعیبط كرلرانک ۰ ردق هبهنیعم
 یواسم یسلخاد رطق میام رب نیعم هکهدنروص وا

 ۱ یغیدلوا لومعم یغیدلبای كرلنو « هدروروب نالوا
 اا د ٠ نوساوا هسرولوا هدتعسطو سنح هل هدام

 هک هل ان وش 3 ردا دوعص ردق هعاق را قبع

 1 الثم ۰ ردیلماغالصیا ایو « یلعالصیا یورو میام

 . یرطق نوسلوا ندندعم « نوسلوا ندماج « وص

 ردق هعافرا قبع اد هده رعش بيانا نالوا ۳

 ءردنالب ییسهلج كرلورو وص هکنوچ . ردنا دوعص

 رب نلیدا لامعا ندنموم رهم هکوبلاح . ردالمیا

 ورو رب هلوا وص . رواوا سکع ر هثداح هدوروب

 ٤ رايا .لزتو طوبه هدر یکچ هديا دوعص هدنجا

 تك وصهدو . رولوا رعقم هدر یفحهلوا بدحم باقو

 ۱۳۱ اف ندنسامهدالصیا نسهدام یوم رهم
۱ 

 « ماح هلا هو بج هد رفس 9 هل ه وبح هت رپ وص

 ا و نار اوال

35۳ 



 ا TOY تم

 ند اسح یر ات كف يضت طقف ۰ رد اهن ریٹ أت كق يضل مه 1 نالوا لومع» لیدی اتسو ناصرو 3 هني الب «ریمد

 یمن قییضت نمی هداوه هکنوچ .یلیهلدیا طاقسا | «هویح ینعي . ريلک هعوقو تائداح ینیع هن هدرلورو" 1
 ارحا هدالخ « هلا ترا نلیدا ك ۳ E نوجا ینیداعالصیا ین رلهدام راور و وند,

 ققموهدهاشم قرف هدننب یرلدحش دل راه رج نلیدنا | كعیام هوس < یک وض کهدورو لوع« ندنموم |

 . ردشمهمهل دی | . رلیا طوبه سکعلاب هدر جهدا دوعص هنقوفام 1 ۱

 ه رحم رب لود راد هان رعش راب ۲ لصاحملاو ورو شوموک رب شلدا تل اما هللا هویح « نکل 1

isمیام رز یرهلوا ورو ر هس . مهدا د ااو و هرولوا كه دی مو  

 قمراپ نجوا یراقو كنورو . لهر دلاط هتنورد | ٌهبونا « ندنکیدتبالب ییورورپ هلو هویج هکن وچ
 ۱ 1 توکح ندنجما وص |رکوص ندقداقبط هلا ءردیا دوعص یراقو ندنحامس هوس «هدنمآ هرعش "

 هک هقا رب كر کج یزم:هراب ندنزغآ كنورو هدعب ء رايا بدم یرزواو

 تدم رب « نیستی نیسقآ هلماد هلءاد وص یهدنجما | بایسا ندا رثأت یارجا هنرزوا همش رایآ

 كنورو ۰ ارکوص ندقدلوا معقنم نایرج رک | تاجرد ہا رکو هدنرارطق , كراورو ۰ هسنراخ
 3 E e مرام نوتسرب هنی هدنجما | یی هراس طارش . ردتوافتو فا وار

 . رولولو قلعم هدنمآ كنورو میام نوتس و ی هدلاح ینیدلوا نع یرطق كنورو . ۰ یسنح ثعيام

 < بدح باق رب یجاعس كیوص هدنجما كنورو | كميام هد رهش بطل «  یدیاز , كتزارح 4-رد"

 رد رعقف باق هدرا هد ق ات حطس | هلیدیازت كت زا رج « ا و ردا صیقس نا رل

 را١ ؛ يبس كنهربش رانا -- . بایسا نعم عاف را ندنکیدلیا یصقاش: یه تماس

 نلیدا روصت یدوجو هرزوا قلوا یبس كنهرعش | كحرلدا فرص نوجا قهریدلاق یمیام نوتتس رب

 ) tension superficielle ( lah رتوت وق مقا و یک زهکیدید هداج هدایشا 2:1 9

 ,یلیدا ریما | | نه ىجا اما فو دود 36+ و

 یازجاوضامبا كبلص مبج رب --یلاحطس رتوت درد ۱۹۱ یحور نامش الث» . ریلسهراو ردق

 هکر دا مکح نا منا ه ز اج یاوق هدننب ی-هریغص ۰ نا دوعص ا هدا رعش یا آ نکیا هد زا رح

 نا هنن راسکنا < هنلاصتا قرف كمسح وا راو و | ۰ ۳3 یو م راک نیلا نح هدیسالعا حلطسو

 ۱ رب ر وط یش را ۰ ردا هل ۰ هن سل 4> راپ بولارق | نالوا ياع کا كب ا رعش دل و رو ها

 Forces de colésions) ) هکسام یاوق هرلتوق و | تبسانم ر هدننب یعافترا كعام ناب ر دلو :هللاباق

 و هدددهءرام مانجا . یایدیا ريع هل » یاوق اتو | نایدیا ارجا هلا ونص . ردراو مر راو

 IT اه د یمطعو تدش طقف ؛ رددوح ود رل وق اھد نوجا ك ءا هدا و ی رعش رام هد اب رج ا
 ر

2 i 

۳ 

 دورود سس تشک تک یر نا بس کم نم تھ یا نوک بسی دم ےہ

 بول ر دلاط ها وص هدربا ۲ ق وح ماح 4 ar pb ۳ زواحتم ی هحرد ge : گل رک وت
 ۰ ک دسم رس ھی

 ه راق ۴ قر دل وا یقاع» هغو.ح ماح هسا رباب ر اةہح «هک رد یم .ط رل ر کهدل ون ود .ردا اقا كاهن رج

a .کا هکر ودیا قاع ندا رم و 2 رملاق وص «نوجا كم البا ن ىت | كعام هدن را رد هحردوا : 

 بذح ی وک یس ٥ ربع یا زحا كب وص ندف رطرب هدا رج هل < ده 5 ریلی دیا | رجا هد قضت

۱ ۰ ۳ ۰ 8 ۰ ۰ “ 

 3 ةا كح هما ب اح ی ۷# نا کنوح ردا 3 هب ری ات ڭا زا رح هحرد تك جرات نایدا لاصختسا

 6 ۲ بس .ل



 ۳9 و یدا

ECرکید , رد متطع سل رک شدلوا کنم  

 كمسجرب . یدبا زالاق بولیما هغوبچ ماج یسهرطق
 «هدرل هف اسم كج وک تیاغتابذاحم کهدننی یسهریغص یازجا

 هدننب مسح یازحا تعب . ردیراح هدهریغص داعبا

 كرلءزحو نوجما كملم هلوا متا و هللاقتم تابداحم

 .ردیاباج ا قلوا 11 اس بز و ا

 رول فهرجا نمره e e داد و هرم

 Sphêère ( FE كاف كدرف ءزحوا هدح کج هل هدا

 قترا هنسهنوا كدح و هکریلیدنا ريب هد 6( 6

9 ۹ 

 هد دعا قد هل وا و  ندص ED ۸هدیا هطح ام و

 از ۳ هدنن ورد ۲
 س ك

 كد رف - رح « یدعل هنحطس ۶ سس داد و ۶ زرح ۶ هک هلا

۶ ۰ ۰ 

 دف E نوبس وا مظعا ندرت ا

۶ 
 الف هتفا .طا

 كلف

 E ر هرزوا ك»هلنا ها ین رث

 الف و هح > ود ین وناق < داح هکر د یعیبط ِ نەدا ےس ر

 رشکبا رشیکبا هدرف یازجا نالو هدنلخاد 3

 یواستء هتس رز وا جک قم

 یسهیش هک. ث ردنا | رحا هس لح ار صق

۶ 

 یغیدلوا , او یواش تار۶ات هکن

۱ 
۱ 

 ندهطقنو هکهسرونل و هدنس هطش ۳ د رف ءزح داش

 ندا كلف كدرف ءزج ء دمب نالوا هتحطس عس
 شا مطق یمیام حطس ریثأت كلف هدلاحوب ۰ ردرفصا
 میسق هءهطق ترد یرثآت كن تقو وا و رولوا
 : زریلس هدا

 الثم ۰ هدنجداخ كعيام حطس هک س هعطق 1

 یواسم هنر ر یرلهعطق >.ن .روولو هدا وه

 كا هد یهعطق و . ردهدنورد كعام قرهلوا

 -هعطق 7 و ب نالوا یواسم هنر . ردمدتلا

 ,یرلکدهلا ارحا هشرزوا یدرف ءزح 0 ترا

 وحجم یربرب قدهلوا یباجا رظانت هبذج تاریث أت
 یزو مع لوح رب _قهدنسهعطق ب هکن وج ردا

 ا اا وا .کک اما اجا هرز وا

 هسرزوا یدرفءزح 1 هن كادرفءزج نالوا یرظاتتم

 داوا اع, یوانتم هذج ثا یدل اجا

 ا وو وب ااو: هجا هتسب زل هعطق
 هن رزوا ید رف ءزځ م كرل هغطق و هد هيا یواسم

 3 نضقانتم هبذخ تانا یرلکدتا جا

 نالوا میام ءهدمح یواسم هکنوح .ردلکد یواستم

 كنس هعطت | نالوا | وه (۸556[۷) یه وح كنس«مادق د

 ند راقو ید رف ء زح < یس هعطت 3۹ ردمظعا ند رش وح

 ندعغاشا یهعطق | ءردا تذح هت ندقوف«ه یغاشآ

 د هدلاح و . رايا بد هقوف ندتحم نعي یراقو

 كتسهعطق | ۰قبم هنسلوا هداب زیره وج « ی ذج كن هعطق

 هکریلی دن | ج اتنتسا نرو ندنغ دنا و هدابز ندن دح

 . ردبودحم یریغوط هیرجما یدرف ءزج ۹

 4 هدی ر زوا میام حطس یدرف ءزح لصاحلاو

 هدردش و یهسرولوا كحهدا ضرف هدنسهطم

 ۳۳2 کا یواسم هور امدا اف كدرف ءزج

 زارا هدلکع ۴۹ هکزریلس هدما قیرف هرک فصن عی
es 

 نالوا تراع نداوه نوجا یغیدلوا لکشتم ندعام

 فصت ف نانلو هدافسا فرط . ردشعل وا



 5 نوا ینجهلوا هدایز یرهوح ندنسه رک فلو

RE 6اغ یاد کا ییا ا تب رزوا  

Eیر وط اد هنن یدرف ءزج م هدرفسو  

 ` د ءزح نانلا هدنلخاد عیامرب 0 رولوا بوذجم ۱

 يوا ز کی د الا نا هدی رو « هلتسن هعام حس

 مه ¿ زامهل و هد عضو 3 رکید هقشاب ندعضو"

 ا مطور Pr لا و 1

 هدول a ا ها ملو هدنح راخ ۳ فا

 : رد فا

 کر ر وابدا جاتنتساو لالدتسا یی کەدالا

 ق ا كلذ تیاهن- دان ا

 2 یآزجآ ردق ههفاسهو دمب ر یواسم هتدوطق
 ا اد ا توقرب نالوا یدوم هعیام حط «هءرام

 هظحالم «یمظع توق وو ررر ول بل یر 9

 هدارو ) هطساو کیا و هنعقوم كد رف ءزج نايديآ _

 نی ۰ رد مدا هنتیعییطو سنج كن ( اوه ها میام ۱
 ؛یمظع كنوق ندا بذج یرغوط هلخاد یدرف ءزح

 كسیام « هللا یدعب نالوا هعیام عطس كدرف ء زی

 بو اوه ) كنهطساو رکید ندبآ لصف یمیام حطو

 . رول وا لخاد هاسح یفهک «یتعیبط ( میام رب هقشآ

 كعيام « رولوا برق ردقه هسام حط س درف ا

 هدایز ردقهن ندنتفاثک كنهلصاف ٌهطساو یفاثک

 ندا بذج یرغوط هاخاد یدرف ءزج هسروناو

 . رولوا ےظع ردقوا 3 ۱

 نوسل وا «سرولوا هب «هنحطس كعيام هلع ءان ق

 دارت هنلاح یدنک عام و هدعب هدبولی رو لکش |

 یسهلج هدرف ءزح یاوق و « هسرولوا كحهلدیا

 درف ءزج قوچ كلا ردق یفیدلوا نكمع خاد تا

 ات
 تسالاءاشغرب قبقر تباغ ندتهحره «یعطس میام

 سد , رفصا كا يک سلوا یییضتو هطاعا
 نالوا تباث هلا ه رظن تاظحالم . ردكجهلبا د

۵5 

 ج ردشفلوا فاتاو E هد اب | راستخا تقمقحول

 و RUD: di ) Plateu ( وت ال ندن ویعنط

 ۱ 2 زا و لم هداب

 رپ هلبوا یرهریدشیراق ییوص هلا ل اوك تاذو ۱

 نوتز یسهفاضا تاشو تف ات ؟ كيوب هک دأب هط ولخم

Eas 

Pyrette 5ر ها سهط سا و )  

 یدلوا یوا سم اماع هنس هفاصا تلق كانغاب

 7 ك.چوک

 | ثط ول

ِ 9« ۳ ۶ : 
 ندیم ات ك هضرا هداح تر ۶,

 و .یدردنبا ,یعای نوتز قحهجرای رب هنج

 واتعا هد ر |

 ت و E هد هتعیط ۱ کن وح 6 رلى هل دیا

E. PT ۱9 :  

 ع هقوف ند هحنبحوم یوناق دمیشرا نالوا

 قرهلوا لداعم هتل یدنکو ی راو و نت

 رز هو درک و و اپ فا نا را ططولخ
 + ا

 ی RATE ند راقو
: ۲ 

 ا هر داح ۷۷۳

 تیز “هلتک هن یراقو ندیغاثآ كطولخم « ها وق

 دليا اا هترزو
۳ 1 9 

 . رد ژ نتمو یواستم مفد ةوق ی
 اس

 وق و هحنیجوم یولاق دمیشرا کن وج ردیواستم
 ط وام زالوا ه دم یواسم هنر كل هت ز ا

 تا ر ەدە رع FE E CE كن ا

 یرلتفادک كطولخ

 كي رو

 یواسم هک کرک کک کن وخ ۰ .دقانتم توق کیا وا

E 
 د ردس

UT 1 ۳۱ ۳  
 ی. )جت یمیدنل | یواستم

 اس۵ اب ٤ ردهدنآ دىم ین دلو وا یوا

 ۴ ۳3 ى ر توح مھ

 هیبض را 4 ذاخ ندرروا یسهلتک یغنای نوشز

 یا زحا كي ءاتک وب هحینلب دی | مند یو كن وق

 ی هه درف یار دا و ه رام یا وت و و یس هە درف

 کلب روک كرهدبا .یمس هلاخذاو بذج ةا لآ

 لک رب ىغا یاب, نۆ ر هدا زوک ذم.ط لع

 هجو یفیدلوا تالا هدیراقو ًاتاذ . لا یورک

 هدنن ورد كطولخم یسهلتک ىغا نوت ز هل

 ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۹ مظ ا

 ندن رطق تفضل كن رژ ا كلف « یدعب ندمیام

Mt EPی زحا كمام هنرزوا هروک ذم “هلت 0  



— ۰ 

 ةد تآرم اد دیا ارا یدق اط یسهدرف اتم

 *لتک هدز دنفرط طولخم ندنشدلوا قاتتمو ی واستد

 هکهدنر وصوا . ردلکدمقا و تذح رب چیه هه ز

 یغیدنل و هدنن و رد مه «كت هبض را ةهب ذاح مه هش ز تک

 روینلو هدازآ و نوصمندنسهس ذج تار ا تط ولخم

 رتا یارجا ارصحنمهدنرزوا هدر "هتک هدلاح و و

 لک هلتک هسلوا رلز و «هکه ب د رف ءزح یاوق ندا

 ةلج گرادرف ءزج ناداو هدنتح یرثرب ات كاف ءعهدیا

 هللا هحو ون كرهدیایس هلاخداوبذج هننورد كنها

 «هیایو رک لک « ریا یورک لکشرب هتیز هتک
 3 تر لات ی ؟ یتیدنل وا

 زا كلا كااکعا

 یا یفص توطف تدلنا هرم
 تك. قنتسالا یاذغ زمکیدتا ثحم هدب راقو

 ندرلهب رج و

 نانو هدمخ یع

 هکكعد . دیا وا ینهحافس کاش

 .رویدیا تاشا هدیدع براجم یدوجو
 : زر و دیا دارا هدا رو یجاق ر

 هن رزوا یاج هویج رب ۲ یک یفیدیاب ا وتساب

 و . له رس یرابغ یوق هرغ یههاد هجا تیاغ

 یحطس كضورفم یاشغ « كنهوح زوط ىع رابغ

 - ردیا-.داننسیاوو زاکترا هنرزوا

 ۳ اد ومع هنا

 رار هلا قوبجلو اشغ

 كىەونخ یدمش

 و
 كغوحو رنب' یرغود هغاشا

 اا لاخدا ق وىح ماح

 هدیت را هبح رابغ هنا ت کو یتیدجآ هدنجما ه وح

 ۳3 ج ےک
 0 یحطس تك ه ونح هنرروا كيوب 3 ررو وا رار

 لاک یغلقالرا ِ یک یغیدلوا لوا ندزل ر مجرب ز وط

e E E NEESER 
 3 او اشغ 3 هڪ | ا شلرگ هدرزوا ڭكتحط

 تقو یغیدلریتاب هه وبح فوىح ماح هدشعا هدی رز وا

 كن هوبح یر و 7# یرابغیهدنرزوا كامه وىح

 < شمهلآ ریهطت ندار رابغ ینحطس رداد .۱ هنجما

 ندنجا كە و ىح وج ماح 8 یدمس اه د هب رحم

  هدهاشم یقفیدقج هزو « هحطس هن رار هلا

 رارکتو ارجا هدالبا وص هبرج و زکسردیا
 ۶ لاصتسا یرابغ موق قترا هدو طقف < لی هل دا

 رابغ موق رکوچ هنیید كي وص هکنوچ . ضهلبدیا
 ندوب . ردلغا لامعتسا یزوط دلو وقلل هنر

 هللا وص هکردیامالغای هجفیفخ یغوبچ ماج هقشاب
 . نیساعالصیا

 ۲۲ ینتارد ««لنطتسنم یلکش . رگ رخ

 یرانکچ وا كلوب هکیاق (4۰ لکش ) نم هف م ر

 e) لکش )

 سم درد , تدا  ASلبصف« ق یرادخ ابو

 یرانک كلرحتم و الوا . نوسلوا لرحتم هدنفارطا

 قعاب یو . زردا تنش هدنعضو نم قرهلوا لثام

 روک ذم هلا هحو ینیدنلوا زارا هدلکش « نوجا

 مضونتلقث هق هنیرزوا یطیخ ی نالوا یلغاب هرانک
 ت یرانک نم < هدلاح و هکردا باجا كملنا :

 امر دریا داتتسآ هترزوآ یمهدتا 3۳
 لاح هدنزو كعيام دیاش + له وف وص هاق و

 2 یاشغ رب ( Eta 06 امویز0» ) هدرتوت

 هبا كبق ۳۵ نماشغ و دهسا دووم

 یعس هکمهللا فرض تقاط رب نوجا تمکح یرغوط

 . رد عنام اکو یطبخ ف طقف . ردكجەدا لىمو

 هرث ات كنیناحطس رتوت ملاقابو »اقای یطیخ هسیا هلبوا

 وأ ؟ یمفجهل رغوط بوقلاق یراقو یرانک ن م

 E2 «یغیدلرغوط كرانک لری ات كن یلاحطسرتون
 زکسردا هدهاشم ۳ لیم یرغوط

 2 هر رکید هب رج

 حو یکز کج دلا فرمت یدمیشندنس هقرط

 رزکب هراکر اتداع هلا هجو یتیدنلوا زاربا هد

 او ندنسەحىف ص جاغا



 یسهتش لودج ر با : هک هل وش < «مهدیا لامعا یش 4
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 هنرزوا لت با نالوا شلرویق هرزوا كمیلا "

 هه زج .ریلس هل دنا تکو ج, یرلیا كره زیدتا سا

 عضو هشرزوا با لت د م تقو ۳۹ رادتبا

 هلا هحریف رب < هنس رلهزآ هدلاح وو . رلیدا قیبطت و 1

 رب بک ندنلولحم نوباص یللوثکو وص « نیرسیلغ "
 تام یک ریاچآ راکرب « یلت د م هدعب .رونوق | میل

 کهدن لهزا هکرلیروکو ریلیدما دیعبت رغآ یغآ ند "
 رب قیقر تیاغ «یدعیشف رگ لوق كراکرب میام

 هنن رزوآ تك و . رنازوآ « ردیا دادتما هدنلاح طب ۱

 كناشغ هسرولوا قحهابقارب هلاح ىلع لوق د م كراکر ق

 هت رزوا فوق با را کت ی وق د م یرو ةوق 1

 : ردا هداعاو قوس

 هعند كليا  كغرسنام ردناو ندنویفیبظ یاملع
 نایاش هدنایوت ەدە ر ییدلبا ازحا قرلوا

 نیرسیلغ ) یعولخ نیرمیلغ رب : هک هوش .ردتقد |

 رب لومعم ندن دعم هنا (یلولحم نو اص یللوئک هوص ۱

 هقلح وب هکییلیدیا ساغ ( 4۲ لکش ) « یسهقلح 1 0
 هقلح . ردقلعم هلأ كلسا وا یک ف ا ف

 یاشغ ر هدنرزوا تقو ۳۹ ا ندنورد طوخ

 كنو اا . . ایسا هدهاشم کیر دادتما عییام ||
 e و ندنکاسا قوماب هعا تباغ هنرزوآ

 یسهقلح 1 ۱ رب ۰ شندالصبا هلا یلولخ نیرسیلغو |

 کیا هحیفص هقح و هسرلیدا مو ۱

 كن هقلح < میام یاشغ یدمیش . رل لکش ر قنتا

 سا —

 «هسرولوا كحهننلد هلا هنکیا رب «هدنفرط چا

 ( هب روکش )

 . ریلی ر وک یقیذل 1 یاس لکت رفسو كى هقلح كلا

 نالاق قا هدنحراخ كم هقلح هکر دا تانشا لاح و

 ھه « هنرزو یسهروج ڭكىەقاح كلا ام یاسع

 هاروت هوق یواستد «هدلوط كدحاو

 ردكء د كم رو دا

 ی دلو یواحو ۰ د چا شه كس هر 3

 ا رحاو قیبطت

 نواف هلا هروصام ابو ل 7

 رو ۲ یکیدلیا مفد هح راخ نددل اق۰ 4 هاش یا وه

 هد بیرق هنیولآ موم ر ؛یجوا ون كنهرک
 ا ث ات" كنمایرخ اوه ناقنج ندنویاصعرک «هسرولوا
 )اه a ریلیدا هدهاشم کی دلبا لىم كولا

 هیطنحم هطساو هلا قعسطو ساح كام یلوق

A (Milieu ambiant)لوح هدوک هتتعنطو نسج  

 < ترم لب | ساقو رب دش یلوق و نوع یاملع ردا

 . ردراشملوب هيف طااسو نوجا كمحلوا
 دل ا اوه« كناعيام سنج چاقرب هجو 2ک ا:

 واج  هدلاح یرلقدنا و مر 3 هل | هوبح او وص

 (Dynes) ]1[ اسد e ی احطس رو یرلقدلوا

 . ردحدنم قرهلوا

 ۹ كل ر دل دیا لامعتسا

 2 ند هثل داحآ ییعب e AD دن ااو

HFیسامق دحاو وا  

 نایدنا

Eیسهلنک ماین یدحاو یک: < هرتمش او  : 

 كن هقنقد نیمی ) قبب هال هروک ه یطسو نامز

 ر .اتبد ًارظن هنغیډلوا نامز دحاو ( یعاتش هشم

 هد رد همای رب 2 هکردتوقدحاو : «هنس رز وا هلتک مارغ

 ۰ ردت رابع ندتوق ندا | رحا لمح« هرم سر



 | هل اه ونح هلا وص هل اوه
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 تاب ا هو و 9 . یدوحو تلخی وق اخلط م رو

 كم ام رب 5 | هال وق 2 نک وذ ندقدنل وا

 عام و ك٤د د یال ی وت سم یحطسزو

 | رو ندا رد 13 مکح کار جا .ol ممد ودمسم

 .رزوا میام ا و ,مدنتح كنب وتتتبم زج ۰ یلوق 4 وردوا ضد ام مرانل و .. درخت و نم فا اه

Eتوق كعب ام هراع  

 4۶ اغ طا تاب

 ۰ روع ریڈ اث یا رحا یقترا

 زام تنزاوم یش نید ینهقتسالا

 O O هدلاح ون هکن و . رد كء د ردلکد 2

 مس

 قرص و طفص ر ممه یغاش ۲ ند راقو هعیام یهدنتآ ۲

 « کد
 ۰ تب قمه

 وا هسا قحنم یعطس كعيام طقف

 مت تقو

 یحطس كم ام

 زاربا
 کس هروک هنص رف یغنیدلوا قحم

 حطس و هلا هجو ینیدشوا هد ( ۳

 هل رلف رح چ

 م ضا كردن میط وب

 ص هد لکع) «نوسا وا بدع ابو تم

 ۳ (نیک ینیدنل وا تارا

 قیقحم رول واه هدهاوقت و و مه دنا هعل اط نته

 ندهرواج طاقت لیمکت.هن رزوا هطقنو الوا : هه

 نالوا نخ زک ت اوچو هکر یل دیا اردا تارح قاطرب

 كن رل ەرح

 0 a S3 3 ی

 و هاو هدش [رظا

 ه م اح .رولوا مقا و هد قنتسالا نیا

 ی

 ۱ وا.« توق. وو رولوا ضورعم هوق ر_هدنتم اقتسا

Haهنن رزوا هعد أم تاثب زح نانلو هدنتل تاحطر  

 .( ۶۳ لکش )

 he 1 هکریلب دیا جاتا ندو . را قبض یا رجا

 ی قیارح او تباصا هب طس دحا و یھ كى وق

 ی وتم یحطس هدلاح وت «هسر ونل وا ص زف د ی را دقم

 ۰ زکلای هدلع یئیدلوا
۶ 

 ENE ندهقیتسالا ةوق ینیدلوا زاح كررهدیا .تاشن

 نداق ص تاسام تن زا و

 . ردنا 1 رحا ( 16۵64100 ) لعف در قردلوا اف

 E نانو ءَ لحم هشدار ا و در هدارو

 او لس الا ۳ هکر دششلوا تالا هللا ت

 هننهح و ۳۰۳ بدح كا ےاف حط س فا کب

 هظح الم لا وارو یداز را دقد 1 نکیا ۹

 ی نلید ۱ یاینحما كعيام حطس دن ها ناسا ۲

 E و . ردیواسم هنرض ل صاح هنسط رسو

٩ 

 ام وام هدارون).ردیواسم4 رم ۳ ر هدیطسو

 .حطس نلیدبا هظحالم ین ارلانحما هج.دشاب یرلف رح

 كن ءر دیبا نالوا ساعهنساع ٌةطقن ,زکر کلا كلصاف

 مظعا اب اخ هدشاع هطَم و « ردیزا رامق فصن

 . ( زولوا رفصا ابو

 --. یزاوم كلئاس وا نالوت هدام هاب رب

 وص ه رطق ی هننرزوآ یمیام هویح ناناو هدباق ر

 لئاس مس چ وا هدلاح و « قهسرولوا ڭكح هری | رم و
 ۴ 1 . هاف

 اوه ٠ وص «دوىح : رونلاو ةف ۱ ا و تام



Ee 

 نوسا وا م یس هطش ر ا 3 < واو 7

 ٤ ا ۲:یتوص هقداب ندنو ( 6 .لکش م

 هظقا م . . لهدیا تر :اشاو زار اهلا یرلفر ۳ هویج

 : قح هلوا شمل ا ۳۹4 تن وق وا

 تاشت )ندنلناع .تنسلباس وه هما وچ یر اتو
 و رب

 «زرو دنا راعشا هل , کردی وقی احطس رو ندا

 دوهع هحور < زی ۲.۷, هتل 5 هن وق فا

 هلا وص توق E . ردتالد هاوهو ۰ وص

 هکر وق اعطت رتوت نالوا ی قوسا كن هویج

 . زردا ئارا هاب تف ت یک توق نوح با 8 هد روت

 لصا ندنتش ام كندو ل او توق یبچوا
 هلا ف هدو کر دزوت داقطت سا روت نالوا

 رک

 ( عرق لکش )

 نوجا كما هاوي هدتن زا وم یس هطقش م یدمیش

 یواستم هل وق یحنجوا یسهلصاح كنسي. ۱ ندرلت وقوم

 طخ یسهطش م تفو وا هکنوچ . ردللوا قانتمو
 هل | توق ینع هددتیح کیا قرهلوا هدنتماقتسا ساع

 كمل هلوا مقاو ینانو یواست و. رولوا بوذج
 یر چیه ندرلت وق ياا نم روت وا و نوجا

 ینیدلوا مزال قمالوا , مظعا وک ىا کنج
 لوا . رل ديا اا
 یراهددع تمیق یتیقح كن رلت وق ا روت هدارو

 مقاول لاحو هد ا 0

 هدتنزاوم هدنرزوا هو یسهرطق وص هکردهلوا

 یاب نویز هرطق ر هنرزوا وص طقف , رلسهلق

 وا هکذ وج رر لک د دهم تنز|وم هدول قهسروق

 یرهددع تمیق كرل وق E < وا هذلاج

 و 4 یتسهرطق یاب نوشسر

 ۰ ردلکد هلا هحو قحهردنل و

 كناوه هلا وص ) هکردراو یر ندنوت وا و

 هدشزاوم هدی رز وا

 سس

 رکید ( یوق یاحطس رتوت نالوا لصاح ندنساع
 نوتز نو كو . ردمظءا ندنع وک كوق کیا

 لا زاموتلا هی زاوم هدر روا وص ا یف ا ا
 ۱ ردیک ریلی هدنرزوا ءام حطس هاهن

 كلاس کیا نانو HIR هلن ا

 1۳۳و اتم
EEباص  

 أ یی دم ہس aga ی زا وم

۳ 

 ۳ ر

 یک
 ۵ تر رد هیت أ

 ووو ور و وو وو و وو و?
 ص ا

 (::۰ لکش)
 (۲۳ یسهحفص ماجر الثم) بلص رادج رب ( ۲ اوه

 . مدیا هعلاطمو لیصح یلاح یتیدنلوت هدساع هلا

 وص هرطق رب هش رزوآ یهجیفص ماح د م نلاح و

 كماح هلا وصالوا ۰ کت . رد قَس كا مطو

 یوق یاعطس روت ر قرهلوا هدنتماقتسا و هدنساع

 سا (ف)
EÊ 5ف )دقیق  Uك_ماحو اوه  

 ر یارک و تب رپ ام

 دا اقتسا ندا كاوه دل وص

a ES 

 د مط اج لوا لصاح ( ف) وف قاط

 حج م ندنفدلوا باص ( 111101 ) هطسا و هدهب رم

 كدوق وانو ا كما هلوا لصاح ىت زا وم كانى درف

 ا
 زاما رد ندر د رُف ۶ رح

 وا هدلاح وب 5 رد لوا لام روت هماص زا دح

 هکر د یمیبط < هس ردیا ۳ یارحا یر وط هب یغاشآ

Es 

 و هسزون دیا ۴ یارحا س ت ندعغاشا هلصاح

 دانا .دانسا هب اوا بلد FE یدرف ءزح

 نکل ,ردیآ قات هلتلق یدنک

 4 بت |

 تا اد رف ۰ رح ا

 یسهلصاح كب وق چو هلا هح و نکلا ض رُف

 هس رزوا ب ۱ تك وق وا ول 4 كعد قل وا لامروت

 قعلو رقص یس ربح عوج كن رلماست زا نالوا مقاو

 ند ف ملا ف هکیبهواز ب ¿ ج لی «ردكءد
۱۰۳ ۳52۹ 

 اصلا 4 واز كماح هل | وص اکو و) . ردشکا لکشت

 راعشا هلن | )1 ی. واز ف !a لو ىع! ( رار د

۳9۹ ۲9۹ 

 و یربح ع و دا 3 شرب, طی



 — 4 س

rer 9 8 

 هکرولوا

 هدندب ول

 ي لس هه

 . رولوا ته * اب دهم

۱ 

 ند ۱ اعاد ےک ماعر هکردتبثم هدتاثلثم لع

 لصاح تنزاوم « ندنغیدلوا مظعا ند ٩ فا

 ند ۱ ف ف هدتاواسم یچنکیا نوجما كس هلوا

 ًاماع کكعد .ردبا باجما قلوا مظعا ند ۱-ءرفصا

 هجنناو هدساع وصو اوه هللا ماج ر نالوا زع

 هدنرزوا ماج یدرف ءزح م .زامهلوا لصاح تنزاوم

 هدن ر زاوا یحطس ماج یسهرطق وص هیلع ءانو قحهاق
 هکز رود هدلاحوت هتشدا ردد بولاپ هناا

 . زاعالصیا یماج وص

 هلبوا تیفیک هدنقح اوهو ماج ۰ هوبج هکویلاح
 ؛ریلس هل وا لصاح تنزاوم هو اعم گرند . زدلکد

 یرادقم كنم هب واز ۸ تقو ییدتا ۳2 تن زا وموو

 لکشلایورک هسیا كچوک هوبح .ردهجرد 4۰ ًابیرق
 هلبا ماجو ردنا بک ینه هرظق رب

 : دا لیکشت قاصتلا ٌهیواز رت

 هقطرب ماجبونالوا سااخهوبج را ۱ .رلرید زاعالصیا

 تالهحرد ۰

 یاح ه وب>ح هدلاح وت

 یرلتمق ك راس احطس رو هس ر ول 2 روتمدلا هه د

 ا هویج تقو وا نا لدبت
 1 رلرد رب دالصیا یماح ه وبح هدلاح

 یفیدلوا س وطفم كم ی و:تسم رادح رز هدن ورد

 ؟ رونلو هدتاثیه ه یحطس زو كعيام

 یمیدنل وآ زاربا هد ( ٤٩ لکش) هننورد میامرب
 كحهللددا سطغ ییوتسم رادج و و رب هللا هجو

 نانلو هدقاز وا زار یوتسم رادح و هس رول وا

 ندنکی هیمهدیا ا رجا بذج رثأت هنیرزوا مدام مق

 هشبرلن وناق تاصیام تنزاوم زکلای میام هدرلارو

 ۰ رولو قفاو یوتسم یحطس ك رهدیا تن

 رک دل راد ی عییام هد رق كی وتتسم رادح

 ح ۵ : ۱ ۱ ۶ وب یقردلوا میا هب وزار هوا تاش امنا مه هنب دح

۱ 
۱ 

۱ 

| 
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 ربثآت كنتسهاصاح دلرلناحطتس رتوت هللا تاطاغضنا

 زمآ ۵۱۰ ى. لکش زر ..یحطسا هدنتل ۱.یرتشم

 هلا ر.د- ہد ه واز 7 نالوا تسات* هندنکو

 ےک حس سست ۲ ر

 ( 1 لکش )

 «ندندلوا یوتسم رادحو هقشابندنو .رلباقاصتاا

 KEE PE رادح یرثأت هن رزرا میام كيوب

 ندرادج هلع ءانو یانلو هدنرزوا قفا طخ نالوا

 په نوسجا میام ٌةیدرف یازجا نالوا هدب ىع
 یا ولعنا یسنحام حطسكعب ام هدردقتو .ردیوام

 ماج ید یوتسم رادجو وص میام رک ۱ ۰ زولوا

 O یا یوم با
 | ع س وصو « رولوا رفص میطلاب قاصتل واز
 2۱ ۱ ردبا دانتسا هرادج قراقبچ هنقوفام كنحطس

 . هکرلبا لنکشت باق ابو یحنم حطس رب یک .هب ایچ

 فاق ا هرم ع یاوق . ردرعقم هدفرط ی راقو

 کشت تزاوم هلا وزارت با تاطاغضنا هدهل وقاش

 لنصاح تنزاوم ید هدعیام حطس تقو ییدتا

 . ردكعيد شلوا

 هثلل هح رد ۰ هسا ه وبح هدی و ال وا وص مام طقف
i”0 .“  

 كرمدا قاصتلا هللا هحفص ماج هدنتم هواز ر

 وو رلیا ادیب باددحا میام حطس ( ٤۷ لکش )
 هتهح یراقو ییادحما ك باق نالوا لصاح هللا هجو
 هراقعنا ندبآ د دحا اد هب رعش ةه وق .رولوا هح وم

 یک

 4ل اس
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 طخ ع س یمیام ندنکیدلیا رتا یارجا یر وط
 هزعش یاوق ۰ روغن و ۰ كرهدا ر وغت هدنتش
 ردق .ههجحدا ققش یزاوم كنوزارت بآ یا وق هلا

 عیام حطس هللا یتزاوت كتوق ییا وب ۰ رولوا ماد
 ۱ ٠ ۰. رولو تزاوم

 ک انشا كعیام ؛یدمش

 ر لیدا ذخا نیل ا لعال

 ر

 هدنرزوا یحطس نداب

E 

 قسقحم یو یج هار نی 1 ۰ بسا ؟یوتسم

 كسدرف ۶ رح م ۰ ) 1 لکش ( لهدا تاسحو

 ¢ ید رو ءا 

 لک )
 و ع هدعب یفح هل و

KES 

 . ند وسم رادح كعام

 توق هدنرزوا یسیوتسم عس ۰ هدنررب نالوا دیمپ
 ۳ مهد 5 هدهنس همقنتس الا

 نانا هدنرزوا یوقاش طخ < ندنسهطق م

 یا رجا هتهح یراقو ندغاشا یوق هل هنسهطقن م

 یسهطسا و میام ههدوک ذم ٌةطقن توقو کردیا ۷

 هتهح یغاشا ندیراقو . رلیا قابطناو لاقتنا هلا

 یجنکیا و هکرلیا رشا یا رجا ت وقر "رکید هدیرغوط

 یارحا هراقعنا ندا ددحا ۰ ندنوق هف هدتوق

 لصاحو ندکدلدیا حرط یسیرعش 0 نانما فا

 ک كمیام ك ) ع ك كنو مم « هحرط

 لصاح كردلب دنا مت قلش ( ردا راعشا

 ییتفا*

 ۰ ردشلوا

 هب یغاشآ ندب راقو ۰ و ندک دتا کف تا زا وم

 یا رحآ یه راقو نکا رات وف ندا رگ ا یا رعا

 : هدلاحوو دا یاس هزي هف ندا را

۳ 

 هدلکشیل و ون ۷ ا رظن هنغ دلوا هوبح كعإام

 "یوتسم ع ۶ء 3 نانل ات ېک یفیدلوا هيا را

 لاصحت_با هل زوص ین ودع هس یمق ع ع ًارظت. هنسدقحا

 ۰ ریل, دیا

 زا و ر ححخ هل س ہر

 دوحایو

 نشاسافج رول ٠ ىط اطحاو داعصن ا كع ام 4.ع ا

 كم امو ار هل ا هب رعشة وق نالوا E س رب و هَ

 .هرکینس ام ناو وکعم غا نیف دک دك

 و جور امر هح هءص کا نالوا یزاوم هنس رار
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 رث ا كف ذيب یزد یاب ود ی ز را وم هب ر ر

 کا «هر : وا قلوا

 قحولب رب دلاط یر هحفص ( ۸ لس ل

 _غصأ ندنفعص تب رطق رو

e 67 ت 

 رملی دنا ه دهاشه 4 اشزم كف ای د 24

 كل هج فص ی زا وم کیا تا وص مبامو ۳5

 نداد وس قره ابط ه را هج. فص ك وص PP ط

 a EE ENT کیدلسکو , :

 7 f 1 را پیر
e4 |هل » ی ة اب رة را  

 شبط

 یغیدقبح یراقو

 ۵ ما ۳ Cra وا ی ۱



 ی

 ین دل وا رغصا

۶ 

 ردق هعافترا هیت رب قرەلوا مبات هنیذج ریث ات

 لیکشت ینحنم رب
 هسا زا كب 9 یهدننی ام رل هح فص هکر دا

 د ا حطس و راقبح 0 ریسک و ب

۴ ۰ 2 2 2 ۰ 
 هلا وطسا ر (16۱۱۱۵1۲۱1۵۸۲۵ ) یراد فصل

 . رلب هناوا هظحالمو دع یک یعطش
 هت دعب مک یهدننش هح ةضص کیا یرطق كدع اق مطقم

 هنأ وطسا 7 یورتاد فصل تع! ءهدلاحوت دیو اسم

۱ 

 .ردتاثم هدهسدنه مع ید وا 33-2 اد او ق

 یساحطس ر و كف ی رعس ه وف 5 ںلدہهح کد 8 و: 5 & « ۰ 

 ندنعب دلوأ بسانتم هلا انماو

  eرول وا .
2 

 ر

2 

 ؟یوتسم ۶ سس بن درف ی هملع ءاس

 ً هسرلب دنا هلن چا هل | 3 یعاف را هدنق وف ییا

 ی ر : یوب دا ول

 ندنو و

 کا

 ی ٩

 سس ر
 رولوا س ا کا

 هکر وبا وا كء د

 و اطوسم ها ف میام

 راف ردق هعاقت را نر بسانتم

 اسوکعم هلا سم

 هد( ٩ لکش) هو دات هدل ۹ 2 هسي ه ویح میام

 "ی وتسم .gr راک هعوقو هلا هح و ینیدنل وا ها را

 یس وتسم 3 E رز و 2 «هدنتش كثنسقفا

 ها تاواسم هدنقع یدرف ءزج م ناتلو هدنرزوا
 : رولوا حس

 كنهنا وط سا و

۱ 

۱ 

 3 رل هح فص وص EEN رل هح رفص هلتهح

۱ 
۱ 

 CEN ۱ ۱ لکش )

 و و ع )هو + و

 ندو هنو :

 ر

 و اب و
 کا نالوا لا ر از رب كوك

 FEZ .دامصنا میام a هل وقاش 2 هحیفص

 میام ا تاسا هدلاحو

 رب یسالعا حطو ردبا طاطحا ايو داعصنأ هدننيب

 ندتتسح ي كننيهجو ود « كلوب هکر با ادس انا

 مطق ر ییطقم ع س هللا لوقاش "یوتتسم رب 53

 jı (Hyperbole équil1éral) رطاا یواستم صقات

E۰ لس ) :یلیا  

 ا لب ایامهده رمش سانا

 یر

Ce: ~r) 

 رغصا ند ر ۲ یرطق فصن ود میام رب .

 نوت اپ يا مو هخب < هد ممه دا

 ایچ

4 



 نالوا عقا و هد و وتم تاحیفص « هسرولوا یح هل رم

 ات هل | هح ردوا هن و راوروب ۳ تاو کات

 a یغیدلوا هد لکش لورم ۶:۸ عياش ق .رولوا

 <a هلا هح و یم.دنل وا جا هد لکش ها

 ابو دومص رادق» 2. هکر با اما هدنتح كن وت
 ه رد ۴ هب ا

 هد هح رد قاک ی رطق كن رعش بوسا < عقآ و ی

 یس اناطس « هسیا كوك

 ر , لوا سم یرطق ےک

 2 یساهنم جی ہم ی

 رب ی تا
ASC٠ 7 راف  Eڪج هر وا تایس و  

 2: هاب | هح و

 : هیلع هان

 « هل ا ی رطق فالو نطاطحاو دامصنا كعام

 هلآ وق ییاحطس رتوتو اس وکیوم هل ا یتفانک كعرام

 تک کا ر د بس ۳۹۹ طظ وساد ورون كم ام هک عا

 ع ندا ای نط وبهو د وعص رادقم .هدننورد

 ه زا وته حفص کا نالوا .ر ۲ ده که اال

 ندا تاالد هنططحا ابو دوعص رادقم كعبام هدنشاب

 ۰ رد عض تانک

 نالوا قلعتم هنناعافتر, كعام هدیرعش,ناکم ر

 : لر د ییوناق تروژ هب وا

 دز 4 رعش تیبا EEE فو نازم

 وقح كننوناق تروژ هد زاوتم تاحیفص
ss 

 ا
 رازی.و

 هدست یایرظن زەکی البا حرشو طسب یرب ندنراقو
 نازیم و یغوج كنساماع هعیبطل | راع . ردیا تمدخ

 را ودا هلن | قاس واک هدارو رام ردرشمشا کوا هلا

 1 زکج هدا ثحم ندن راجم كل نسهد

 نکم هدهنازم ةن رع ییدلیا ارجا قاسولک

 . ردشمدلنا ل املا راو رون ین اوطسا ردق ین دلوا

 1۸ او ردا دوعص هنق وف تان_سیقفا ؛یوتسم ع ۳

CSبد  

 هوجهب ورد نوجا تك ههل | نییمت ی رطقك و رو ال وا ۱

de mercure )لاخدا _( جا  

 شلش 0 هلا لوط

 كحهد ر هت رطق كنورو <« د هنتفاشک كن ە و ىح

 ط كنون كزەديا
 729 شن ها نزوو هحاسد

 و ندنضجهلوا و لب ص - - مو ؛قهسرولوا ۳

 كم را . ردمولعم ف هلا ط کت وح «ندهل داعم

 | رک و ص نیو ۰ ریاست هل دیا جا رخت سا یرادقم

 رول وا رادتا هب هب ع

 راهه ءام ءهل |

 تبربک یضماح راوروالوا :

 میام كحل دا هب ر لصاماو لب ا

 2 ندرقا رلورو ٠ ترک ی ندقد اق هلا

 لودح تب 1 ٠ و هتف> شب یاو مظتنم تاغو

 و ۵ دعا ) ۵8۱ = ) : 4  دشةبص هنا یس هت

 ۾ اا

 2 کیو

 هتنر زوا ایهسرب یهو تنالااق ید ناجم ۰ رب

 . زدشل رب دل وظ ام دنا تكباحمعو رو

 (Eprouveite) [ ۱ [ ك یسهتحش لودج

 ع اصح 9 4تن رز وا مزراب زود تباف
 زن 3

 نا

 ۰ زا ادب به

۱ 
| 
۱ 

 لعش ])

 هت عض و ۳ وق تش اما« ا یرلهدب و تناالایاقو

 یاس واک : رلس هل ر تک

 ر ودیا SES ردق هد ست

3 

 تكت و روت میام هد اب رم یادتنا

 كنورو هلروص وب

 ۰ تلال هب هقلعت هد هنگ یک ۶ ۷۴ ۲۱ ]



 مع یو س

 عیامو ریاس هلب رب دلوط قرهلواكسکو  قجشز"آندنرلرانک | هدنجما كنوروب هدلاحو . ردشعا لب اما یلخاد

 هدنجما كناحم هکرولوا ادیب قیقر فرظ رب عیام

 ۰ ردا داعصنا هدنلخاد هراز عییام و عام نانلو

 . ردهجرد ۱۸۰ قاصتلا هب واز هدنتحم طئارث و

 خسمدعف م :٩ باق اب یهود رز ات اه
 (ر) رب لتاهسقولوقاش نبوودو ( ۷1۵۸ ) راز وک

 هرتمهب وناق رب اتداع < بولوا كرحتم هدنرزوا لودح

 هدنجما ورو . ردما لیکشت ( تعجا ه هدامو )

 یجنکیا نوجا كمپوا یعافترا  نلسکوب كعيام
 باجم كم ««هلزوک هد نحطسكعيام یکهدناحم هد هرم

 همسش یجنجاق سرود هدنرزوا لودح هدلاحو ردا

 نالوا بولطم كرهلىدبا رظن اکو هسیا شلر دنا

 | كعيامرب قجآ . رولوا شلدا ریدقتونیبعت عافترا

 الوا قاسولک ندنفیدالوا یالوق كمهلزوک نحطس

 ءرریدنقوط ینجوا كنقاس د رب ییهدیو هنحطس كعيام

 یان كنجوا كقاس قرا یزا رب كميام هدمب

 . .یدبا رازوک
 ورو ردق هنسهبقفا ةدعاق كاق ندعیام حطس

 نوما كمءلا باسحو نیبعت ینتلقل كعيام کهدنجما

 کیدا ردا دع یورک ینحطس كباق « قاسواک

 سا هنن اشارا ء۰ صیرطق < ی كىاق هدلاحوب

۲ 

 كن ه رك ف صن هلا ص 7 ییعی هلا ی كن ها وطسارب

۳ 

rهدلضفو .یدیایواسم هلضفکهدننی یم س  

۹ 

 یغیدلوا یوتم كباق هدردق و . رد سم ج

 و قاسولک هتشيا . رولوا ك 2 ج یتلق كعيام

 قیقحهلبا هیفاک تحص رب یوناق تروژ هلبا هرج ون
 ها قاسولک « نس هد راودا

 هک شود او دریا ااا نیس هنر
 (۰ ۲ لک ) شعوق هنجما ساط ر میام هدنسهب رجت

 ساط ههدنروصوا .یدا شم الغاب اراک توماس

 . ردشمهلا نازبمو

  رلیاقاصتلاكرهدیا لیکشت بدم حطسر هلبا رارانکوب
 هعیام یهدنجما ساط 0 وا یسورو ط . ید

 . هنحطس كميام هدیجوا ب ر . یدا شلردلاط

 .  یسهدعاق كناق كميام یهدنجما ورو .یدبا رونقوط

 1 یغیدل وا هدنسهب رج قاس ولک ؛یحطس كعام یو سا

 یخدنسهد راودا ها قیرطو هتشيا .رین هلز وک یک

 . ردشمالا نازیمو قىقح هب رحتلاب یتوناق تروژ

 (۰۲ لکش)
 توت یر ا كت را رح هشرزوا هب رعش رای |

 هسرزوا یعانترا كناعیام هد رمش بیای أ « ترارح

 تابا « یعدتنا دیازت .تدارح ا ردیا ریا یارجا

 ییدلبا باجما كتفاثک «لزنتوب . ریا لزنت یعافترا
 ضعب ندن وعسط یاملع . ردعیرس اهد نذل

 و فلوو ویسوم .رهنور ویسوم هلص وصخ ؛تاوذ
 كيواجت لدا ارجا هدنابت .رلیدلیا لیصح یل اسم

 هفشک ك فلوو ویسوم زکلای « كر هیماشپ رک هتنالیصفت
 افتک ۱ 1 دارا ییهمهم تانداح یتیدلوا قفوم

 «یجورنامقل هدنجما راورو یلایق تاذو : زکجهدا

 یخ یاعیام یک تف تیز مغ تبرک لوک

 ۱ هدنرلالعا مامن نکیآ قوئوص تاعیامو  كردیا
 ةحردرب كرکوس نیخسنلاب «كلرعقم باق نالوا لصاح

 ناربط كعرامو « یفبدلوا یوتسمحطس هه راازح

 رویا ARAS TRE A STAY سر



 فک  ۹ ۹ 1 3 ۹

 "۲ ۰۲۳۲۲ ۲ وت فاه ق ف ف ا ات 1 ا ف ا ا ن ا6 ولن عادم الا اما اتا ا ن نت ہک ا نکنی ت اک کک ا تب کک اس جک

— ۹ 

 ینکیدلیا ادیب بادیدحا لوا هظحمل چاق ر ندنماب
 نڪ ب عیامرب هکرولوا كعد و . ردشعا هدهاشم

 و « هدلاح ینیدالصیا هدب را رح ةحرد ضعب ی

 هغماع الصبا قت را یع داسکو هدازاهد ترارح هحرد |

 ناب قلا هد هبط تا تک و ۹ رالشاب

 مدراب هنحاضیاكتهداح نلیرو یاب ((۵6۷۵[۱۵)

 ۰ ردیا

 کیا  .تاکرح ییدربتک ,هلوصح كن هب رعمشرات ۲

 زا تباع کشف یهدنرلهزآ « رلن و قرهل ] هحفص

 هنن ورد عام ل "ال وق اش هلا كلا هرزوا قلوا

 برقت هنری ای « رلهحیفص و ه-سرولوا قجهلیصا

 دراهحیفص رکا . رلیا دعا ندنرر ااو ردنا
 هسیا رولوا شعالصیا ینمی لولپمهلنا میام هدییکیآ

 هدیراتوب ۰ قو وا "کنوچ - لذا برق هنر
 ارابتعا ندعیام ٌةيوس هلبا هجو ینیدناوا حاضیا

 ینیدلوا زیاح كعيامزح ندا عافترا هدننب رلهحفص

 نالوا مقاو ندحراخ هنرزوا رلهحفص هقتسالا وق

 یهدننی توق کیا و . ردرغصا ندیسن طاغضنا ۰ "

 لامرون هرلهحیفصو یرغوط هاخاد ندجراخ لضف
 - القای هنر رب یرلهحیفص هللا ری ات یارحا قرهلوا
 هسیا زما لب هدنیسکیا كرا هحیفص «عییام . رربدش

 . رک هعوقو لاح ینبع هن

 ی رکید «ردالصیا یر ندرل هحیفص «میام 5

 6 یغیدنلوا زارا هد ۵۰۳ لکش) « هس زع الصبا

 . راحاق ندنر رب هحیفص کا تفو وا

 ) ہ٣ لک )

 نالوا ف اط ا كعيام ر ا اه ر زکیاکو ۱

 ا هن رز وا وص ,ریلیدیا هدهاشه هدهفیفخ ماسحا

 راقج یرغوط هنرزوا كرلهرک «ربدالصیا یر

 هدایز اهد وص ندنفرط € (۱ هصول ٥٤ لکش)

 . ردیا برقت هنیربرب رلهرک هقشاب ندنوب ءریلسکو ب

 مسجر, یتهد ایو هللا سیا 2در اشا ا

 یرلهرک وص هدلاعو هسرولوا كجهلدنا الط هلا
 هعوقو هثداح سکع تقو وا ندنغجهبمهدالصيا

 هدایز اهد ندفرط جا « دنرلفرط شبط وص كرەلك

 (۲ ورمون ه ؛لکش ) .ردا البتسا یراهرکكرهلکو

 كنمرک وص طقف . رايا برقن هنبررب هن رلهرکو
 ه٤ لک ) هسزاعالصیا ی رکید ۰ ریدالصیا رب
 دعا ندنررب رلهرک داتنام هدلاحو ( ۳ وصون

 ُه رلردیا

 هحو یغنیدن ول وا دارا هد ( ۰۰ لکش ) 1

 یعل كن رعش توننا 3 یطورخ د > ا هلا

 هرطق ر «قحهدالصبا یو « هنا كنسورو لبق

 )7€ رعقم باق کا هدنجما كن ورو هسرو وق وص

 هب رعش ٌةوق کیا هدااح ون < یرلباق ف « ھ ربا

 رث ایا رجا یرغوط هنجراخ كنهرطق هلا فاثکنا

 دلو و اهد یرطق فصن ض هد ه طق « ردا

۱ ۱ 



Es ۷ 2 س 

 ردمظعا ندن طق سم «یرطق سم هکن وج

 ور وط هن هعقن م هرطق ها هدعضو قفا ورور 1

 لئام ٤ رلرلبا

 رود "یطو زخم
 کرک كند رطقاو ”بدح رلباو هدلاح و هسرون وق

 .- رول وا متا و هدف وکم ۰ .تهج

 ع |
 ےک

 نصر

 ۰ ردا فتو ه ده« ولعد EL 3 هسا

 یسه طق ه وح ناعالعا احل هيو

 ۸ کک

 دچک | 7 شع الغاب هحفسشخ.

 هتکیا و ( ۵5 لکش ) هسریلیدیآ محو یمهنکیا

 وص هکنوح + ریلس هل وا با اط و تك وص

 هب ی روو اه د ندهنکیاو روغل هدنفر طکیا ا

 یوا یءهواقمو روت كنیرعش یاشغ . ردیا م
 لق كنو هسیا ربغآ هدایز هت کیا طضا . 1

 . زيا هيد كت وص هنکیا وا ٤ رد ین اشغ

 میام هدلاح و هس ر دالصیا یهنکیاآ عییام رکا

 هنببد كد وص یهنکبا و راقح هتتسوا كنهتکيا

 هنتلق كنهنکیا ید هبرمش ةوق نوجما كمروشود
 ردىا مایضنا

 تایداح ضعب ندا ا نده رعش ةوق

 یدوعص كناعیام هدرامسج لتامام ۰ رایاو
 هنا وص یجوا 2 هح رابرت الحم نده رعش را ۲

 هکربلب رو کک یدلیا البتسا یفرطیه ك ی « یع دلریتاپ

 ( ۰١ لکش )
 هقشاب ندد وعص هدنجا هب رعش بی ایا و تا کر تم ام

 ها( ۵۲6 ) سن ايو قهوس هدانا . ردلکد یثرب

 , ردنده رعشرات ۲ به ید وعص كغاب هد رللمق یدوعص | هنلع ءان ۲

 ها یک لیق یمازجا ۰ یرلقاس ۰ یرلکوک كناابن
 هللا هبرعش وق مسن ايو قهوس هکردلام هلبا هیعوا
 2 رهذبا .دوعص هدنحما هبعوا و یراق ندیغاشا

 دز اغ«كغاب هدرالتف ۰ ردنا تارن ۰ هنس هطقن رهكنابن

 . ردنده رعش را ۲ لیبق و تاذک هدیدوفص

 جرات افا هب رعش 4 E هیځ رام

 .یدا شلدنا ناس هدنر هدنرافوت یدهاشم

 ياع ےک هے ران كنه رظن ندبا حاضیا یتانداحو
REك اه رب هدنح را ۱۹۵۲ ۷ ۰ رتعهس  

 هبش ه قتسالا یاشعغ هقبط

 رای منو هدنخج را ۸۰ ۰ یدا شما

 و كلزع نوجا كملیهدا حاضیا

 یه رعش دام طقت .یدیاشغا هدافتسا ندنسهمط رف

 تای رظن هدیاو كرهديا لاخدا هنتم همومع رتاسد

 ۰ ینسهحطس
 ۰ ا

 یه رععش

 هللا شالبال ندنویضاب ر ریهاشم.۰ ییسأت هبقیقح

 انار هده رظنوت . ردشلوا رنيم هرلتاذ ما سوغ

En principe)افضن !لیاقریغ(  (Incompressible) 

 تاذاج هلا ( ۲۸۳۱۵0165 ) تات زج نالوا

 «تاذاعو هجرک «هکروناوادع یاقمو لع كن اقتم

 5 طقف « ردیراح هدنتم نوناق ر نیعم ريغ

 وا قابار هدام

 هدن رکیدیرب یتعب شمت الواح
 بی رق برقا هدنلصاف حطس كعيام کیا نابعلوا لح

 هنر رب «هدر دقو

 ارجا هنن رزوا هدرف ءزحر نانلو هدهطقن رب نالوا

 تح هلب دنا ی 3 تاب او لاصا اا

 لاعفا ۳ واک "هسز وا وا

 تایذاحم هدلاح رب هلع ءان

 مدع هدننب تارث

 . رددوح وم رظاتت

 قرهلوا نرد اهد رظانت مدعو .نملا قانت هعقاو

 ییدتا فشک كس وغ ۰ هسرولوا كحلدا قبقد

 رب هحاسم رغصا طس تسیرس كميا« < هلا هحو

 هدب راقو هک ردیا ناب رح هلن وا نخ انا ذخا لک
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 ۳ کا ا

N هم DS RA il a Se 

 دما

 E اکو

 : میت كلوقو

 قیقر تیاغ حطسو ایوک ها هجو زمکیدهلبا نایب
 هش ورد كوي ام بولوا ترابع ندا 77 نر و

Saalقفوم هحاضیا هلروص و هتشيا . ردنآ یعس  

 ًارظن هه رګ رب زکیدالا دارا هدیراقوب هکروناوا

 تررقدمب اب و تقو ین دلوق وص قو ماجر هنا اہ

  peددو وح هیر ګا هد هد رف یازحا 1

 رون 9 نلیدا هیدن ه قیتسالا قاب ۳ هل و

 ا تراجم كح هدا تا یدوحو لب ین یاس

 بفض واک بس ردشفلوا ناو دارا هدب راق و

 ضع) نالوا میم تیاغ نوق.یاحعسس ولت ابرو

 ما رغ 2 9 رد اکو خاص کرک هو اب

 هدننخ هرتمیاه ۰۶ هتک

 یاب ون سیا ریلسای هرزوا كعا ست هقط

 لی کو هباوط ۳,۳۰ ۳و یر
 یلاحلمس رتوت « تل وص هک ویلاح < ریل هدا تمواقمو

 < هللا هحو یتیدنا وا هارا هدلودح هد راقو وق

 . رداد ٤۱۸ هلا هوج ۰۷۱ هدساع هللا اوه

 یاب اد < لب وب ەكرىلشالك ۲ ندنو

 میام ییدلیا هطاحا تقو یغیدلوا یتحنم « قیتسالا

 هد یعربط یحهدنا ارحا قسضاو طغض ر هننرزوا

 باسح یقرهلوا یيرظب نم E هقىقملا ف

 هتهح رعقم ندنتح بدم كتم یاشغ «؟یدنا وا

 هکیسهمقتسالا ٌةوق ندا وا یارجا یرغوط

۷ ٩ 

 ف 2 فک (  Aرد ) ضد .
۳ ۱ 

 میام سه |) ینتمیق اا ی ب هدر وتسدول

 شهلوا باسح تمق ول نوجا ٠ .رد شمل اب یودح

 هلا اوهو ھه وح ی رل وق ا ووا تم صعب

 س س

 ل )أذ))ل)لضلنل)ل))))))

- ۱ 
 یج ۵ ۷ لودح ندا راعشا 1 رظن هنغب دنا وا ساع

 قوس لا یا جس ۹ هلال های رم 3 1 ردح ردم ه د هفت
 راعشا يرل انا هحنلشاب یهددطق نانلا هدنرزوا
 و ریلس هلب دنا هدافا هدالب وش روئسد 9 . ردیا

 یعظع ف كنیرعش طغض ايو كنهیقیتسالا ةوق

 كعب ام حط س هدەطقن نالا ا یوق دا رو

 و . ردیواسم هنرض لصاح كنسیطممو یانحا

 «یدوللادس اتو کیت س وغ.یدلو سال ال یروتسد

 ۱0۳۳ قسقح هللا ب رام موم تاغ وال

 هدول هکر د لکد ر هدن رزوا یرلرانک كن هلص ماسحا

Aكى ام ام هصاخاب ۰ ردیسهحش رز كب هس ذج  

 زکید هقشاب ندهض را ٌةبذاح هدرف یازجا هدن رحطس

 روت هنسهلصاح كن وق ییاو هکز د میت اهد هن وق کیا

 .. دد نشرب و. ما ی حطس

 حاضباو لمصت SE ر ر یود دح هم ولعم 2

 کیا ۰ هده رج ۳ زمکی دو آ نا هد راقو . مهدی

 قلعم تك. وص هدورو 3 نالوا 7 ,ج وا کیا

 قلعم هدا رج و

EE 9: TNE۳9 9  
 قیفر تباغ « ی 1 ص نالوا ردح كىو نالاق

 یک یسهچراب موج

 ییدلریذی هچراب ر هلو هکیینمهللدیا قلتو دع

 نزاوم هصحتم طفص ( 608100 ) یروت تقو

 ۹ یدا شع ولوا مدام یمن. دلاق

 رب رکید ددم لباق ایو وچواق رب

 «مدققر_یاشغ زمکیدتسا ض رف هده رج ناو وا

 هطاحا ندف رط سه یسهرطق وص نالوا قلعم هورو

 ص هکر دراو رو ر « توق و هد و ندا

 « رداجم ك هک “ا نی وديا 2 هنتاقش كنس هرطق

 كب هتک و :قیقدو, چا تا س ل ایوک

 ؛شل رک هیکو « شلاق شلدا قلعت هورو هدنجا

 ۳ 5 و نوجا كل هدیا ساضا هدابز اه د

 ق ر اک

 ۰ رو دیا تمواقم هنتلش ۰ رول وا مکارم
 عج ۳ 3



— ۷۲ - 

 مد وک اک ف ر 1! هوا مەديا ارجا اهد هب رجم

 رب قیثر تاغ یتزغآ رب كنو قره ورو رب
 ولع هللا وص ورو . م هديا دس هللا یسهحول وج واق

 قبض رب چیه هنرزوا یسهحول وجواق . نول وا

 . رونلو یوتسم یعطس هدلاح ینیداعولوا ارجا

 هنا وقنالاق قیچآ یزحآ ینمی رکید كنورو یدمیش

 .«سرولوا قج هلیصاب زارب نوتسیب .هریدشا رب نوتسیب رب
 ندنکح هل دا قیبضت یا رجا هتي رزوا وصکهدنجماورو

 هفل ۲ یناکش باق رب بدح ۰ هکمشیش یسهحول وچواق
 وجواق هسیا هدایز ردقهن قییضت هکهدنروصوا . الشاب

 ینوتبب هد رج و . رولوا یلهبق ردقوا یسهحول
 ندا اضتقا نوجا كع | اقا و همادا هدنربخا عضو

 كن سهحوا وجواق *یش نالوا نزاودو مواقم هوق

 توق و . ردتوق رب ندا لصح هدهدأمو هل توت

 ییدهلا لیکشت كنوجواق ۰ هدنسهطقنه تان هحول
 رم یا هدهطق ول هب نحنم حط س

 یآرجا قرالوا هدتمافتسا مقتسم طخ زا: یھت
۶ 

 فّرص هت ر زوا نوت یدمیش ۰ ردا رش ات

 هدلاح ۳و مدا مفر ققاط نلیدنا قسطل و

 كب هح ول كل رهدیا 22 یل وتس و فن وص هح ول وحواق

 یونسە چ لوالاک یط سو لئاز کم

 . رولوا

 4 هسا

 رردلاق هیداقو یوتسی هنرزوا كنو
 : فلت یهح طقف «ریلظ هل وصح هنداحنیع هنس

 ءرباروف" كرهدبا لیکشت رعقم حطسر هحول وچواق

 یلوتسیب نلیرب دلاق یراقوت ا ادیب رتوتر هدهرکو
 . رلبا نزاو هللا توق ندیا اضتقا نوجا ق وط

 ردنا ضرف اشغ ر ندوص هنر, هحول وحواق

 هده رګ یکیراقوب هکردون میام یاشغ هتشیا ركه شيا

 ا یاکعا كیاشغ نالوا
 . رددوح وم چی

 هکردراو را بب اح صعب داع هنذح نوا

 )وصح هدنرلساء هللا تاعیام

 هد میام یاشغوب ندوچواق

 اھ ہک مش اا

 ۲ هرعش ةقركلا رابآ هنایداح ولرد و

phênomènes lectrocapillaires )رلید آرم(  

۰ ( E E, هب هدامو ) 

 ۱ .هیییط تتکع - ه رمش ةيَشرتكلا ران آ

 ۱۸۷۳ تای داح 5 یانە رعش ةقشرتكلا رو

 .ردشعولوا فذک ندنفرط ناپبا وسو» هدنخران
 هنایداح ون تح . ردم كب هدنناذ دح تایداح و

 . اشنالا طیسب هدايزكي «ربدقتاا حح تیاغ هکرد ءاتنا
 قیرتکلالقات . ردشعولوا داجما قیرتکلا نازم رب

 كج هيم هديا لاح یعیام و ٤ هتنورد عدامرب نالوا

 ءهسرونلوا لاصیا قیرتکلا نایرجرب فبعض هدهجرد
 تاطقتسا هدنرزوا رل ( 61601۳0065 ) دورتکلا

 هب هدامو ) ریلکهلوصح هثداح د ( ۲۵۱۵۲18۵۱100 )

 «هسیا ناق هویج یرب ندرلدورتکلا

  یرعش روت شدلوا راحو ۰ یلکش كياقوت تقو وا

 3 (تعجآ سم هنشح قیرتکلا) رول وار اتم هل |باطقتسا ین وق

 ۲ تح ندهرمش هشرتکلا رابآ كب هعط تمکح
 ا .ریلبرب و یاب هشیرتکلا ةر رانا تحبم هتاب ندا

 ا هدافتسا نده رمش ةشرتکلارات ۲ نامل ویسوم

 ۱ یوق : ردشمهلبا داما هکرحم تلا رب كوجوک هلا

 یلضماح نانولو هدنجما لدرک رب
 .هوبج ردق هیراب فرظ کیا شلردلاط هنا وص

 كشر یه كنرلفرظ هویج وو ۰ شلریدلوط هلا

 ۱ ۱ ۰ ردش«ریدلاط یمد هرعش بيانا رر هنا

 هلا لصف» رر هنحوا کیا كنهبسنالاب ر رلههزح

 E ناولو هدف رظ کیا نه .. ددشعولوا طبر

 روا وموقر هد رللت ون  هکرد شملقار رللت مد هنن ورد

 لا یهطساو

 ۰ رد فع- ص ك

 ء«ندەوبج 3 RSE هب رعش اومد ا

 ky هک روز وک مفد 1 ندوص یلضماح دا رک

 Rd ناب رح طقف . ردیواسم هس رب ر رلعفد

 1 تم هنلس لهبناد ر
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 یغاشا نهم بیرت و كرەلك للخ هتاواسم ون تقو

 دا, و یخرچ رب كر ہھا تک یراقو

 هدرونا چوق کیلا ی یا جا هن ر زوو کا

 هل روص وو ردیا قوس ههسوکعم تهج ینایرج

 بواد ویو رلیا تکرخ هب هس وکعم تهج نهم بیئرت
 ارجا رود کیا هدهنات «زاهج , رلبا ماودتکرح ها

 : رلس هديا

 هب وم ر هش رتکلا اا

 هه وک ةنشرتکلا را ناک هلوصح هده رعش بيانا

 3 ا هشع قیرتکلا ) ۰ رلیدبا قالطا 3

 س

 د 4۵ راب ۱

 کن تا یر

 نالواشلاقهزب ندنتعانص زلنامز

۰ E a 

 « هحلسا < 0 هناخ « رلهدیآ ِ یرهارخ یاس

 ندنرلشا نامر سا لصاماو یاودا ناکد و ۳

 «یتاعوضوم كراتلم نالوا شماشاب لواندز تولوا

 كم رکواو كمل ین راماعتو تداعو فرع «یدناقع

 امور : اشا ولزد س نالوا قبال هذع ولوا لضخ

 هب داع 3
E 

 یس هقسع رای | نارا ۳ ک ۵

 ( تعحاص هت رلهدام یداعو داع )

 Archéologic) ( — ) مع ) همیشع زاب |

 یجولوا هکرآ هجزسنارف هقبتع ا مع . مولع بس

 همان و هدیسهلک یجولوا کز زر ردیس هجرت كن ربیع

 ك٤ د مالک 8 هما سو هکر آ نالوا اک یہتع

 ر شلدا و لاک ندنظفل سوغوا نالوا

 هب هع دقه نم زا یجولوا هکرآ | رظن هب اعم ول . ردحالطصا

 كما اوتعا نایولجمو :تاصروصخ هاب نوا و
 6 عیانص «.تاعاتص « ناب دا ERA دا باجما

 به تاداعو قالخا ۰ هس دم تاع وض ومو ت اسم

 هدهفآ وم را دا رک رلن و هکرولوا ع وصوم هملعوا

 تاب وحزم ( هده وصم را ۲ «نتسلدا لیصحم

 و 2 یجول وا هکرآ ۹ نیسا دا هعل اط ( شوق

 قیبطت هرات ینامولعم ییدریو تا هیمیدب میانص
 كتادنا یتاحاضیا نلیدیا سابتقا ندهییدا رام آ ؛ردیا
 هکرآ هروک ةعساو فی رت و۰۰ ایا :فربص هننزیسقت

 یاکشاو روص لیمکت «ینیضام ییاغو دصقم یجولوا
 ا ی ایک هدځرات لصا درک « لا

 اجا هدنایدو تایقالخا « هدنابدا « هدناسسومو

 هکر دندانعمو هتشيا .رولوا ترابع ندكمهلباهداعاو

 رج وابو ما
 . یجهقتع اک ندا نودنو ممج یس هقدتع راک دا

 قد وا هدهم ومت تر وص كت

 نانو . رلیدبا رلررب و یتمان غولواهک راو یجهقت

 ل ( موردوب کیدمیش ) سانراقیل 7 . ندنرلخروم
 قرلوا دناع هنسهبرات لوصا كنامور سيد

 یمن. تایقیتع نی ساتیکیتن۲ اتکا ییدبا ی
 ندنسهل وا راودا كنامور هدباتک و هکردشمر و

 ندا نایرج ردق هنر ۲۰۰ داليلا لبق « هللا ءدب

 دئاقع كرليلامور ۰ شمهلیا جرد یس هرات لاوحا
 همهم تامولعم هدنقح یرلهندم تاسسؤم ۰ یرلهند

 ردشعا عج

 . ردشمرو یان وا هرئا ینیدراب اراد هدو خم رات

 اهد یسانعم كنريبت یجولوا هک زا هدزعامز

 فسوز سو والف ندرلخ روم هنن ۾

 ا رظن هن رضاح دب دح «لع و . ردروصقم هدایز

 هنحاضیا و ریسه ك تادنا نالاق ندهع دقهنم زا

 یجولواهکر 1 ۰ هل | تفص و . ردشع ولوا صصخ

 ءهل ام ران لع لصا . روت وا وادع یس هبعش رب كن هبخم رام مولع

 زکلاب قرهقارب هدنج راخ عوض و«یدنک ینیجوا ولرف

 حاضبا ی هم دق راپ ۱ نالوا یوصحم كت همسر تاعانص

 كنو هللا تباتکو طخ الثم .رولوا لوفشمهلامایفاو

 . ردغول وا هکرا رب هسک ندا قو لبصح یتالوح

 هکرا مدا رب ندبا هعلاطم یتالوحم كناسل «یلاس

 تاعانس رات «یماعن د یحولوا هک را . ردلک دغولوا

 ؛ردیا فیرعت ینادیآ یر . ردلمهعا سل هدەلا

 تاسا یتقا و ؛ردبا نیس ی رود « رر و یس ان٥

 4٣ س ل



 ا

 جرورتو راهظا یتتوافمو تمدن کم هدا هرات + رلیا

 تاحفص هحردآ هخزد یادی نوت «ءیرکبد ؛ ردنا

 هطاحا هدنرلەغوم تأیه نوجما:تامرتسوک ییسهیاعتم

 كلة سز تاعانص" رصع دعب ارصع «رلیا هعلاطمو

 ندنرظن هلن میادب تمکع لع «یتاطاطحناو تابقرت
 فاصوا - هدموق هو « هدرصع س و ردق ی رلتمیق

 ىف كلام فاتح لصاحلاو ردیا نيبعت یرلهقراف

 مجارت "کكنآ راکه عيدي هصاخاب گر هدیآ زنم ندنریرب

 هکر نونف «خیرات هبفامعم .رولوا رادهقالع هنلاوحا
 : ردتف رعم رب یضتقم هب یجولوا

 قلوا یفرعم كنرلعشم تادیا یجولوا هکرآ

 یر : رلسهلدبا قیرفت همسق ییا هللا یرابتعا

 گل راشاقن ۰ كرتا « كرلرامعم ) ندهد تادنآ
 دنا .تح ندهبتب ءداواو هحلسا یرکید (یرایآ

 < هدتاعت نالوا دناع هنعوضوم یجولوا هکرآ

 هعلأنص « هنف : ردجاتم هننهاظه كمولع ضعب رکید

 ۰ وقت تینا نیت تراش وا تا تریاک رسم
 ۔ةم هدا انغتسا كتیجولوا هکر ا عنانصو «نونفخیرات

 هدیجولوا هکر ا طقف . ردندنسهلج فراعم یح

 كخم رات , رد تامدخ هداعا ه هفلتخ مولع و هلن امل اب

 یقتسهسدم لا وحا را ودا ییدمهدیا طض
٤ 

3 FA 

 دقن كبه دا تا داش”  هنمهف . نخ كب هبت تا داع

 ۰ رانا مد راب هنشدتش و

 ندا تهاظمو تمدح هدان ز كا هب یحولوا هکر آ

 لراش» ندتناکسا هقسع را1 .ردنونف و

 -وق وم *هلاسر نلیدا رشل ف م هملع 3 «نامرو ول

 غون ره نوت ځراټ» : هکرود هدنسهخسن رب كنهت

 یسهحاس هقتع زا ۲ . ردیساسا تاتیجولوا هکر ا

 رای ۲ ءهنىرلز وک كلو هکر کی ۵ هناخمسقش رب مساو

 اک ااش 2 اج هل ا ميرو هلا نیما و حر رظز هق دل و ی هقتتع

 .رد م

 ردق ههحننکو ت یزکلاخ ةع رق نوجما كمهلا مج
= 

 قاصوا قال راب كا « لعتم كا هدصخش ر

 هک کشرؤدنا روصت صخش-رب هلوا < زکشارغوا

 ةوتينم لوس یاو بتنک ةبرجت «ایشا برج دنو
 ندهدیدم تذم ..دوجوم هدنروص رب لنکمو خضاو
 کن (€Littératures clssipu) هفنصم تاسدا یر

 ۰ ششیلآ هکم لبا عبتت ینراثآ یسولوط رلەناخبتک
 +یس رف رب ناخ كرلهزّوم یسافق * رویلس یرلهزوم

 رکا «زامارای هشيا رب چیه تامولعمو هکلم ردق و

 | هذخاوم ۰ شعوقوا هدرلباتک زکلای نونف رات
 .كمدآ ر هلو زس « هسیا شسلقآرب هدهننات هر

 ,قمالک ۲ < كا رج یندادعتسا هیجولوا هکرآ

 «هدنروضح یعهقیتنآ چاقرب ندنوقولها زکسرتسیا

 ناحتما «٠ نوسلوا برم طقف لهاج زکهسرتسبا
 ار هدزمان نیتسیا قلوا غولوا هکر ا ۰ زکیدبا

 نوکی بوط و كرهدا زارا هقبتع رای 7

 زبع ندرتآ رب یطبق ابو یاو .یرتا رب یور هدنما

 ۴ ندهنبج ٌهقبتع را آ یه دشه هقبتع ۳ نىس

 ا الغ و فاموا لنا. قیرفت
 ۱ هلو .نیسرتسوک ؟ددیمیلام كنابل اتا ؟ردیمتكنايسا
 :) هکرا هددرمانوا هسرولوا قفوم هدناحتما رب

 ) دلها مکع هنفیدناو دادعتسارب یتیقح هیجولوا

 , دفیصوت یتایزم < زمکیدلبا روصت هدیراقو هسقو

 , ر سانش هققد « خروم رب فیرظ مدا زمکیدتا
 اإ ۰ لوا یمماج رب سهام كنیتع راثآ « غواول
 1 « . زامهلوا غولوا هكر ا ًامطق طقق

 ر ءهدیجولوا هکر آ ندا كاردا هللروص و هتشيا

 ۲ . را اضتقا قوذ هدایز ندنسهلج تكن هم رات مولع
 | هدنجا رخسا انعم ندهقیتع راث هدهسک نالوا یستنم

 ۱ ۱ هقشادوخابیجهقت ۲ هدزمعامز . ردمزالرظنذوفرب مات

 ندنربرب ییلاع هقتع رات٣ نیمی ینولواهکرآ هل اسانش

 : هکرود « نامرونول لراش » هن

 هقتآ هع دق ةهنمزا « تاذ ننید غولهکر ا هد ءعامز»

 , ۱ یک رلغولوا هکرا یدجو قیقح یهدزعامز یرلج

 رلردیا قب رش



 هه ۷9 تین

 یری: رادار کرا و, ی هیت آبی ددا ۳
 یللب هجانعم هدن رهزآ طقف .رو دیا لوادت هدنایسل 1

 مف .ییهقیتع رانا يجهقيت ا رب .. ددزاو قرف درب
 ىج ةقش را دود هکج نوا عج هدایز .ندمدا .ندیا 1

 ندشیارد هدلح یفیدلوا يحاص کلم سلو قوذ "
 شا مج هکنارود .۱ ویسوم .: لیبهلوا یتفتسم 1

 نسح «.ینورت كننوسکلاوت هقیتع راثآ .ینیدلوا
 نفی رب, العا .:ردتاذ فو رعم لبا یباختا ۱

 تفص غولوا هکر ا نکل .. رلبهلدیا قلت قرهلوا "

 تىما كنیجولوا _ هکر آ : « ردقو.قح .هنتحالصو 1

 اظ هدندوص.رب قالراپ كب هدزعامز_یمهیملع
 .یدلا دات هلا تایقفوم لوس وب «یدلواتبائو

 هکر ا هغدق تاسدم نالوا شمنلیس نامه یراومر -

 .هنب , یدئل وا هداعا هخش راب ‹ احا هدننسهب س یجولوآ ۱

 ییدهلا طض شلک اب هکر دهدنسهب اس هقبتع را ملع ۱

 تایاور نلیدبا فیرح هلبا زانصعا روم «میاقو
 ءیجولو|هکر ا .یدنلق عاجرا هنب رایقیقحلاحو حیحصت 3

 يک یفیدلوا . یفام هکدتا میسوت یتفرمم رقاد

 نیبت هلبا هح جج هرات قیاقح + رویدیا نیم _
 ممیسوت كىلعوب هكردنوجما كلوب . روبهلبا ققحنو
 « رولیدا ارجا تاع هدفرط ص نوجا یسقرو

 یرح هلا: تقدو مامه لاک یلا ٤ قسوا. كرد و

 كخم راث . رویلیدا ج رخ ران ولیم هدلو و .روش وا

 نئاوک « هیضام لاوحا نالوا شلاق ناهن ندن رظن
 وش تقیقح . رویلیراقیچ هرات جاش ندیکی هعدق "

 ییدنا ندنملع هقتع راب ۱ تخم رأت لع هدرانامز وص

 كملع و هسدولوا كج هل بتک هنکوا زوک هدانتسا 3

 هدنروص ر لج كب هدنکوا صحق رظن قیا |
 . ردیا یلاعتو سصهاظنا

 هیعانص تیما یکیسهیلع تیما كنیجولوا هکرآ ۰ "
 كن هقع را

 كا « مدق كا

 ردلکد راکنا لباق هدیسهعیدبو
 نسح هدتعنص هکر دهدنسه اس یفرعم

 میدب تعنص . . یدلسبهنلوا هملاطم هدنلاکشا طیسب

 نه « هدرود یه یسملاطم كراك وب ,ندنظن طق

 دایظا یتایلجت كنس یانعم + تانییدب سح هدموق
SEEبرم نیت  

 ,یدلوا هن وم هننرخآتم *نیلوا رام ید مدراپ
 ,رددیدچ یلعرب هقیتعراب | لعد وخای یجولوا هکر زآ

 و امدق رک هانعم نلیرو ههقتع رای ۲ نوک و

 ادو ابو اناا اا بیپ لعوتزا ادای ]
 هرلنو طقف «رلیدتا قآ ص ه هقبتع رای ماوقا ضعب

 تمیق زکلاب « رلراقاب هلب رظن هیعانص قیرافتو فح
 ندراب | و هسقو . یدا رار دیا ردق ین رل هعید

 ندهقتع را « كمەهلا طابتتسا هب رات تامولعم

 ه یرلص وصخ كعا الدا ین هع دق تاسدم

 ءقبقا لافتشا :شایهخ ا نشر
 ند رود تاسداو مولع ددحم هداروا « هقتع راث 1 راع

 قرارت هلا طق ا نب اسهش ریهاشمابل اتا .ردیا ءدب

 - وک اط رب هداریص یرلقدارا یرلیزای لا مدق

 الادام هدقرارت صوصخاب . رلیدتا هدلا هقشع تاک

 درب وصت نف هدالاسا قلاراو :یدیاراو د قا رخ

 مسر کیا ضعب هداریص رب ینیدناوا لقعت یسهب رظن

 تعنص هدنځګ راب ۱۵۰5 . یدنلو یراب ۲ ر وصتو

 “هاج نوقوال نالوا ندشنالوحنم یلتمبق كن هع دق

 تاتوحنم ۱ لکیم « لئافار .یدنلوا فشک لام

 كوس كنس رامعم امور«نایو «ییهک وک راجا ی هع دق

 و طقف . رل دال شاب ه هعلاطمو لیصحم ین رل ها رخ

 ارحا ندنرظن ةطةن تعنص به تاعلاطمو تاعش

 قرهلوا هعفدكلبا هدهسنارولف رلبګدم «یدارولیدا

 هتشيا .رلیدهلا ثادحا یسرد یجولوا هکر ار یمومع

 كن ویعیدب ایلاتا .ردو یرود یجنرب كتیجولوا هکر آ

 تعنص هصااب یی هقبتع عیدی راب ۲ هک ی رود كن رلداتسا

 . ردیا زیم هلبا هملاطمو قبقدت ندنرظن ٌهطق ضو

 المو ۰ یسهیلصا تمدخ كنیجولوا هکرآ زونه
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 و . ردیرود قلحهقش سا یرود هرف کا

 كرصع یجزکشم نوا و یرصع یجدن نوا رود

 : ردیا اوتخا لوا فص

 روم ةە وا ر دقت

 یارق هسنارف هددودو

 : سا کشت ییتسیمهداق ۲ » تاس داو تاکو ک

 | ندنتل آر نعي هكا شین یهنانو ةقبتعراآ «نیحایش
 نوبشلنوبل ندرلدج هقش 1 روپشم .رلب دالشابهغمراقبج

 ٩۵۵ ) - .رهلهویج اسزلکنا (1 1۸ 9-7 £ ۷)

 )۱۹۱۱-۱٣٦۰۷( یثترآ ندنساملع نال ا ( ۲٤

 به(۱۷ ۱۹٤6 ٤۲ ) نوقوفوم ندننابهر زسنارف

 ندا تقبس یرلتهدخ هن هقبتع را لع هدرود و

 تحانس هاا اتا « هناتسنابو رلتو هکر دتف رعم بارا

 را | قوح رب  كرهدیا راذک وتشک هدرار و و

 كرەديا خاسنتسا تاکوکح لخو قیفلت و مج هقیتع

 راضحتسا هریک داوم هیحونوا هک زا رلیدهلا تدوع

 -انشفر اعم كتقو هکردهدرود یجنکیا و هن . رلیدتنا

 Trésor del’ antiquitê ( سو وارغ ندشاس

 مان ( الانا ةقبتع ران ةهنزخ ) ىع ( 16

E NEESسو وولورغ " I 
 «یسهعوج نالوا فر اعتمهلیمات یسهنس زخ یسهقرتع راه ۲

 ةقشع رابا ) هرزوا قلوا هت هنرئا كسو وارغ

 قیر مزیت کاوی ور

 ا راد و ید روم لو یکید

 «هنماسقا لیمکت كنهقیتع را ۲ هدرلرلا و . رلیدتا

 تامولعم قلعتم هنسهقتع ران آ امور و ناو ص وصخاب

 . یدا جردنمو دوجوم هعسا و

 لصا هکیرود یجنجوا تن ی ولوا هک زا لصاماو

 ندنساملع هقتع را | اسالا

 ردا ءدب هل |

 هقشع را آ مع ك

 لغ ۳ مرز كره هل ا مع

 فده « یدتا زی

 . ردو یملع

 اس و تب نا هک

 فو تعنص «یسملع یاهد كیاد ون

 1 ی و داحا هلا

 رود

 یاققدو عام

 یتسهفظ و ایرج رس هقمتع زرا ۴

 ۰ رلي دل | عام ۶

 راصءا هکتیاغو فدهرت هوا .یدهلا نییعت یتتیاغو
 ض یفاشکنا یانحا « نتکرحو ريس كتيادم هدهع دق

 ءهرتثکت اد٣ .ترابع ندکمهلبا بیقعت هللا تروص

 ظااسوو داوم «قارنوبکللوق «ینبسآت كرلەزوم

 ندننیستنم هقبتع رات ۲ ملع .یدلا دنزت ی هیلبصح

 یلادنآ نالوا یلام كنهفلت داصعا سولباق تنوق

 . ییلحروم . یدتنا مظنتو بیئرت هلیساریص حران

 . , ىدهلا فنك ةدعاق رب نوجا تاکوکح فینصت

 راع نالوا قلتم هراانلادام رلتاذ مان شات هلبا لیکا

 ا یاحا ۰ هب هسا ثا دعاوق ۰ یسهبعش هقبتع را ۲

 < هللا یرهسای . ریدتا میظس فوت هب هسلع

 ۱ دوحوم هدابل اتا مدقم تب كنامور ارتسماد

  فرضکعا ابحا « هفلو یراهدیا « یرلهجهل نالوا

 یهموب «مونالوک ره هداریصوب
 و مهم نوجا هقبتع راث و یدو ىرلەدلب

 هدم دق ناتسنایو ۍهلهتراب بهار .یدلوا هنفد رر

 . « اغهوز . یدبا روبشیلاچ هنابحا رود سلکیرپ
 ءیدالشاب هغمراقنچ ندنتل ۲ رب ینراهداج عدق رصم

 ۱ را | لع ضغب نلک هرصم لوا هتس ناسقط ندنو

 . رلیدتا ارجا تاقبقح مهم هدهعطق و ییابرا هقبتع

 هدیدج داوم هملع ؛ رایدلوا قفوم هنایفشک لتمیق

 . «هنموقوا ییئابر طخ نولویماش . رلیدهلا كرادت

 ندقوح كرشب ی + یدلوا قفوم هغموقوا ییزای

 چیه هداند « اا ر یسنم

 .یدن رکو اندکی یمیاقوولاوحا یغیدلوا شمت ون وایرب

 الما هیلاخ نورق + یدلبا ددجت یخشرات عدق رصم
 ۱ . یدنل وا

 : قلعتم ه هع دق راصعا یداوم كن هقتع را لع

 ۰ هکردهعونصم یانشا و یلاوا « کشم تادنآ نالوا

 ۱ ء ردق ییدلسهاتآروق ندنبیرخت هغ كنهقلاس راصعا

 | كأم یتیدلوا لبلد هتیندم هلبتقو كنهنلاس راودا
 ۱ هاکع و لقت هز یعیاقو لاوحا ولدد سه كماوقاو
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 دادیاب هتنرژوا ناداه یب : دا د
 ندتعنص رام! نالوا شعاب هنیهز ریز اب « شلاق

 نالوا لبلد هتندم كن هع دق راودا توا هردترابع

 ارضتسا ینرلانعمو كاردا یعنصو نف راثآ وب
 یهدن اع نورق هلا لاقتنا هلولدم ندلیلد ۰ كمهلا

 راث۲ ملع هتشيا كما ایحاو هداعا هلا یلاندملیکت

 یوابآ و طقف

 یک یفیدلوا ی رالولدم ءقمراقبچ ی رلانعم «قموقوا

 ران 1 رلع . ردلکد شيا, رب .يالوف كاملا نی و

 هللا هحو یبآ را 1 ون ندا لکی ی داوم كن هقبتع

 . هلنا یدابتعا قئیهو لکش فرص اب : ردرادخمم

 هلا یرابتعا تامومسمو طوطخ یتیدلوا یواح اب

 « قموقوا ییهقبتع ران ۲ هروک ههجو یجنرب
 بویسنم «كنامز ینیدلوا یلوصحم ندنرلتًایمو لکش
 ةتقاذحو : دا دعتسا :یهدتعنتم < هتم کم یغیدلوا

 هنر كنسح هدلکش . روولوا لالدتساو لاقتنا

 لکهر ندهقبتع رانا هتشيا . رلیدا عالطا هتسیلجم

 هنن اعم یقنیهو لکش كنو . ضورعم هاشامت رظن

 هحرد نلیدا هدهاشم هدنسا رحا و لامعا گر هلب دیآ

 . ردوب یسهفیظو مهم كا كن هقیتع

 هدلاحهنكتف رعم و «ثكتحت تعنص تقو وا لاکو صقن

 نزود <« ندا تی یی و ۲ ردنا ایا یفید ولو

 هنناتشو  لاخن .ثكتحم ر نف نامزوا .هنسهعاض كر ورنه

 «یسهبندب تقاط كنعناص هدشيا و .ریلیدتا لالدتسا

 لالدتسا و طقف .رون ولوا نمدخ یوقكناودا ینیدنالا وق

 مکح رب حیح هقدلوا « كملسهدبا تباصا هدنیبتنو
 كتعنص وو فوقو هلامعا تعنص نوجا كاملسهرو

 .ردققم اطخ هسقو .ردمزال عالطا هندعاوقو اما

 یواعم كن هقیتعراث 1 لع لامعا نف «هکردنوجا كنو

 « ردشعولوا دع ندرلملع نالوا

 نعي .ردنرابعندهطسا و ر تاو لکش یاب

 تاکرح « هلتا تاوصا « هللا ظافلا ینماص ناسنا

 لاکشایک ییدلبا جارخا هرهاظ ندنطاب «راهظا هلبا

 یک هجو یخد لکش . ریل هديا هدافاو ریبمت هدهلبا

 ها سا مف تكسکره .ردندهبعیبط لئالد هدهدافآ

 تاک حتكناسنا نارورنه هتشيا .ردیسابفلا كناسا رب

 «كرهدیا دیلق هلیا لکش یتسهیندب عاضوا «ینسهیجو
 ییدل | تلالد قرهلوا یعیبط كعاضواو تاکرح و

 هدهدافاو ریبعت ییهناسفن تایفیک ییهنادجو تالاح

 هدقلشارتلکبه «هدتش تعنص هتشيا .رلردلکد رصاق

 . ردو ترابع

 هحو یجنکیا كيهوحنم هعدق راث ۲ هلع ات

 لاوحا < ین راکفاو تایسح كنامز هدیبهمل اطم هلا

 طابتتسا « یک اردا تروصكنسح یانعم«یتسهاحور

 نونف هدنوجمآ كلوب طقف . ردمقاو یقیرط كمەلىا

 هلتهحو .رتسیا باستاو فوقو هعیاد تمکخ ؛ هب هع دن

 . ردندن رلن واعم كم هقرتع رای لع هد عیادب نف

 ۳ ندیا قلعت ه هقع هو ملع كن هعیدد نونف

 كن احم « دورنه هدارو . ردشقو مسر هدیعون

 .ردیازا را هل اناولا یانعمو تروص ییدر و ه هدام

 یعمو تروص هدهدرامسر «هدهدرلشش یک تانوحتم

 کیا و زکلای هقبتع رانا مع + اتاي هظج ال»

 دحاو رعت هکر بل ه هعااطم رظن یهع دق را عون

 كرک . ردشلریو ییا کشم تادنا هتسهلج هلا

 . نوسلوا شوقنم درک ءنوشلوا توحنم

 قموقوا هللا هجو یجنکیا یرلکتشم . تادیآ

 و فورح نالوا روقنم ايو روفح هدنرزوا تادنآ و

 جا رختسا یبیب اعم کیدهلب | تل الد دارهدماتئارق یطوطخ

 مه هدتباتکو طخ هکردمولعم . ردیقترط كما

 مسر هلتهج و . ریلی هلا لامعتتسا هبغضو لئالد

 ثكح هل دیا هدافا هدیبط طخ . ردراو یعاونا كطخ

 سوال ار شوو را ساو نان
 هرزوا قلوا یئادتنا طخ کد یروبم طخ ,هتشيا

 . رولیدبا لوبق

 قتسن نلیدا كاردا هدن هدام یابشا .

 رصحنم ههدام یایشا طخو طقف



 و( رج روس

 لیتخمت هلع ان * یسهدام" هدجراخ تامل هدافا

 لصانقمزاب هللا طخوت ینئاعم ناتلوا لباق یمیسرتو
 یانعم هدیر وص طخ هکردنوجا كتو .رولوا نکع

 یتسهناد تاکرح دف كناتنا لاعقآ قم تتن

 هسیا هدرج "یناعم «هلبارب وصت یتایفیک ضعب كن ابشا

 وارزردو اط . رونلوا زارا “هلق رطو زاحمو هبشت

 ها هقالع یهدننب "لولدم هللا لیلد هدنازارا

 | (نذهل و"انرثک-ا هک) هدلاح یتیدائوا كاردالالپسو

 هب هبعض و لئالدیلا زار | عو ینکیا و ك یر وص طخ

 هدنرزوآ هت وحنم تاد 1 هکر وتلب زوکس :

 لعشم يخ قم وقوا ی یعیبط طخ نالوا ش وقنم

 ندنراب ۲ یزودهنعارف هدعدقرصم هتشيآ :. ردشب یارب

 ردیا برق

 قموقوای وطخ نالوا شوقنم هدنرزوا تادنا نالوا

 ۳ ردشمهلا راظشتا ردق ه زعامز تسمدآ نوجا

 ترا هدندیروص طخا ۲فز یطنقا طخ اذ

 هزدطلتم «زدلکد

 كنه املا“ ظوطخ نانو هدنرزوا هعدق راثآ

 لامعتسا كطخو هکنوح .ردلکشع اهدا رق"هتسا

 هک دق طخ و هتشیا . رد یعطو EK لالد یی دلنا

 ٠٠تمام اق نل یخ و « یناسلو لوه ینابقلا
 خوا اسل وا یزبندنامز رب کسا كن تیناسنا

 «یطولعخ نالوا سلزابهرزّوا ناسا رب نو سعونوا
 ' طةف «نکمزرغ هکلب لکسشم - رادقه "قم وقوا یرلب زا

 روذنا ماحتقا هد نلکشم رب هليون مع ۱2 زار" 9

 هثداحرب هلتقو هتشدآ هدیرب درک اتو داوم تل هقرتع

 نوا ق رک دا ةماد ۰ یسهرطاخ دست كن هبخم رات

 یرهچراپ شاط «هنرژزواآ زلالادام- « هنرزوا نادا

 | اتو تاکوکحم هارن وت هکردلیزاب نلیدا كح هترزوا

 ."رگلیذیا “یقا تاهت وم

 Saa یا تایتوکج+ کر وئلیار وک +
 ملع : ردلکد نش ر - هقسأ ندهنحم رام قلاب و هدتققح

 باما قوا اغ هم را ۶ هدایر" نادهقنتع زا

 تادا هلع E < یسعلوت هم زژفا رکشم تادی۳

 نالوا ْلخاد هب هقتع را۴ کک دا رلن و ۱ ردا

 و م قرات ونۇ قلعت و تنصل ههر وک ذم

 هصوصخم لع أرب نالوا زاکرد یفاضا هیج ولو اکر آ

 e رای مع هللا یهح یسهلا فقوت

 SS ۳ راو بط قوا لاخذا هاش

 ندر تادنآ یداوع.كن هقتع را مع هتشآ

 و "هد کنم تان ۰ رد ولو .نرآانع ندناعوکع

 «لک ایهولئاع ۰( ر انعم ثاتوحتءو ینابم) ه رامعم
 زد تواخ ندروصت و شوقت هل" رلالادام هتم ازا

 نالوا وجم هير زوا ا تاد تاکو کح

NTحسمم هل بر نوح ) : 

 نییما هلیقال - 1 كن هقتع راز F مع طقف

 9 5" هدیمدق " هحرد نوا كند | دندحتو

 دع قدهقشع راث۲ تم تانا .ردا باجما قلآ
 هکردیمیط < زدلالوا ردقه یدق نوجا كل هنل وا

 2 یرلرتا لییق وا درود ر ۰ نالوا“ نیقاب هزب

 دع هقتع راثآ .عنیطلاب ۰« هدهسل وا ندادن نۆ

 نامز لوط ( تمخارم هدهدامو ) هد.

 ۱ یک ذ دس ا كش 2 .هکردرات ۲ نالوا ءادو معاق

 ۰ شلاق ندنامز رب ْکسا .رلیدا لامعاو زکر نّوجا

 زاث۲ هللا تبتشن هرضاخ نامز ننمیهز كاد“ نالوا

 بوسفم كنادنآ و نوجا "یتسلس هنل وا دع ندهقبتع

 ۱ رم 3 کیآ العم .زددا باجا قلوا مق ردق نامز یفیدلوا

aندداوم ندا لیکشت یعوضوم: كنیولوا  

 تصنو ثادحا هقرضاح "نامز هک لاا ؟یعریلس هلتاص

 هدنامز ون طقف : .«نوجما نامزر Fr «تاذنآ نلیدنا

 ۱ نزجا 2 ا ایم ةدلاح قش .:زیلس هلوا ندهقتع را ۲

 هل هن ءلالا نام هل هقتع را رع هدنامز و

 مع ردوب يترا ؟ لوا یراح" یک ردقب هتقو

 êdl’ PF ایر هلن | يح فام مادخ 4 هقبتع را

 نم هلن دا

 اقزهوا دودعم ندهع دق هواو ۰ هدنآ
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 دوجو كنهبرشب ران كلیا هدنزو رب .ردقو تجاح
 «ریلیب هدب | قوس ی رظن pf هامز یغیدالشاب هغل ود

 لاوحا كنالوا ةنمزاب, ننومووا لصاو ر ك را
 را الع ي ا پولو اهساسردم روما « ییسهبخش راب

 نالوا خراتلال اق هتشيا ..ردلما كوس كا كد هقبتع

 منع کوب هکردراو یس هقبتع راب ۲ مع كتيمدآ راودا

 كاضشرات راع وب .. ریلیرپو یناونع خیراتلالبق راثآ
 ماود هن یمسهفظو كل هقبتع را ۲ ملع ا یر وهظ

 ینیدووا < ییدمهدیا .لقو طبض كخحمرات . ردیآ

 رانا مع . نشا یمن ی تک یدایخا

 اهد هز « یعوب نالوا دلرتشم هلا جرات مع كن هقبتع

 سابق هب هرات راودا بلا تبسن هزعامز یسیرغوط

 زا 1 مع نالوا ص وصخ هال وا نورق :رلردا مق

 هقتع را آ ملع نالوا. قلعتم هاطسو نورق هققع

.(Arçhéologie de moyenûge)هل روصو هتشيا  

 «یریخا رود هلبا تبسن هزتامز كلل هقبتع ران ۲ لع
 .یاهن كناطسو نورق هکرویدیا نیعت یتفرعم ماج

 تفرعمو ثحم عوضوم اا هدهتشع راب ۳ كعد

 ام كناطسو نورق لوانور 2 لکشم تادآ نالوا

 . رودیآ باج ا قلوا هع دق رای نالوا

 دلع یھ EE قي رط كنهقبتع راثآ لع ۱

 لبا تاعام اکوب هکردراو ,یلیکشتو ,یسیسآت قی رطرب
 كنهيتعدات ۲ راع ,.یلیدنا نرودت قرەل وا ملع هر وا
 ۰ ؟ ردە ۳ قبرط

 اف مو :e نایدا.یقیبجت هب هقیتع را ملع ۱

 ندلبصحم لوح نایدیا ت ذاا سا كي هده

 الوا ا 1 فدا هقمتع رانآ لع ردترابع

 :AN فاصوا هللا هدهاشم

 هل تادیآ 2 نالوا و ابا

 كن هدنآ ید لیصح كرها هسا اقمو ههجاوم

 نییعآ قعنص بولسا ین وا لاعاو ؛یرود یفیدلبا

 یهنحمه ىل ەډ ۲

 و ندهقیتع را[ 8 ۰ هده دآ نوازا هقشاب ندنو ,رلیا

 یرح یوتم نالوا قج هبارای هن ریسفتو حاضیا كئيش

 نوجا تفرعم كعدق *یضام , هلا تروصو و تمهلبا

 مچ .یبهدیدج ټامولعم ییدلبا اطعا كئبش وا
 ادرفم یهقیتع رام نکلای . ردنا اضتقا كمریدتا

 هدنرلهرآ هل | هسپ اقم هری: رب وصلو هدهاشم

 ی اچ تابسانم یک لاما از تیتر تب یی ایا

 هدا ران آ ییرلکیشم تادنآ نک تیافک كجا نییعت

 لع کیا وب هکردیا باجما كمما حاضیاو رییسفت هلبا

 تسیدم هللرر جام .ملع هلا. هقیتع رای آ ماع ,ینعی

 اتیا یک یدک «.ینیدلوا كنیفام , قرەلوا قافو
 راثآ هيلع ءان .نیسلس هلوا. لصاح. تیقفوم فتا

 0 شام | ی قم ههحا وم هدولب | هدا را ی هقبتع

 حیحصت هلبا هقبتع ران ۲ ینامولعم نلیروک هدهیداران
 لالدتسا هلا .هعلاطم ییهقیتع .رانآ كما لییکتو

 هسدا نوتم كحهدیا دیو رریسفت یامولعم نالوا

 یرلکچهدنا كولس كنساملع هقیتع ران آ كمهلبایرحت
 : زدلیصحم قیرط رب. یلتیقفوم
 دم اپ ۰6 هلی (یرابتعا ؛نامنب یر کرلیا یف
 لاصحتسا ,هلنا قیر طوب :نلیمح ,ییزظ تملعو هتشيا
 , , « زیلم هل دیا دامعا هنتقوئوم كنامولعم نلیدا

 هکردهدنسهیاس یملع وحش و «لیصحت قیرطو تقیقح

 قفوم ەن دیدجش كرات

 < ریوصت 0 هدهاشم

 ملع هدریخا رصع یجولوا هک رآ

 .یسهیلوا لاوحا تثید خ.راتلالبق كتيمذا. .. یدلوا

 ناو ۰ یخ رات كناتسنانو لوا ندنسه رام اوورت

 هسنارف ییدمیش ) ایلاغ مدقم ندندورو كرابلامورو

 باما, تیر زکیها لا لیکن فا هک ااا

 په هب ران رابغ کے نالہ ا قوم هنبزادیفپ *یضام
 ۰٩ یلکد تمه كن هقبتع راث لع

 هک یدبا راو نوتم ردق هن : لوا < هقشاب ندنو

 شلک اب یناجردنمایو ,زمهلب.دیا ,طابتتسا چیهاپ ندرلنو | ك

 کشم تادبا ,رلنو . يديا ریلیدیا سفت هلټروصرب

 . یدلرایروق ندماپبآ وتثملط كرهلب نیا هبی اقم لبا
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 هدزرط ر لزوک هلا یزابتعا تکلم و موقو خراب

 ما ؛یسهدهناشم كلراتروص « كالام نلیدبا فینصت
 هثلاوحا و تاداع ضب كنهعدق ماوقا « تكتنهنضام

 ندهبدا راثآ نالوا شلزاب مضومو لصفم كا رتاد

 .ریلس هديا راکنا ےک ینکیدرب و تامولعم لمکمو هدایز

 كب هخشرات هقیتع راث ۲ ملع هکردهدنسهباسیلیصحت وخت
 اتفتسا ندرلعوب هک موز ردقوا ؛یدلوا عرب یلموژا

 تامولعم لاصحتسا هدنقخ یضام 2 روم رب ندا

 صوصخ اب . رولوا مورح ندعبنمر یضتف كح هدیا

 « هررحم تاداهش راد هراودا ضع هدنناح كتمدآ

iتساهم كرلرودو . رددوقفم نوتتسب هنځ رات  

 كرلرود وا نوجا كمهلا مض هخم رات «لنکشت ندنکی

 هقشاب ندکمهلبا تعجارص نه دن راث ۲ ینیدقارب هزب

 یغنردقار كرودرهی هرات تاللقن هله .ردیدا وهراح

 مهم ردق هن كمەلىا جیحصت و شد هلا هندام راآ

 ران ۲ ملع هتب هلبا یلیصحت قیرط هرب ینو: هکردهلًاسمرب
 ءردنا رب وص یاعفا تنواوسآ کن وج. رویا نم# هقرتع

 ین اضتقم ككنتملعقی رطون «رلبا اوتحا ىلا وقا هبخم ران تیک

 هدرضا لوا ناک ك جهدنا تاستنا ه هقیتع را راع قرهلوا

 . رد لمهلرضاحین رای دنک قرةلوا هدهط وص تر وص ر

 ن الو هعقا وم نالوا تانک زک ارصوتایرفخ لاح

 رلتخابس هکلام نالوا روعمهل | هع دق تادبا قوج ۳

 . ردمزال كمهلب |

 هشنایوتحم كرلهزوم وو قلوب فولأم هلبا رلهزوم

 یعیماحم یرلکدلا رشن كنورا ۲ قالسا راد

 هقیتعران ۲ لع ندتیج رکید .ردبا اضتقا ك | همل اطم

 قلعتم دا رای و هکر دقو تخاح هنانا یتیلستنم

 تاعوضومو تاسدسوم « یتاداع كموق ینیدلوا

 كنان ربها رمل ٠ قيقا مت را4 قاب هين دف
 ردقت یفاتصوا كنهتوحتم ر كنیرامعم رثا رب

 روپشهو هحلشا هقشاب ندنو

 دو و تاطرحم هتنزرزوا رای" کن وح 4 مهدی

 موه وم یهدنافا رخ غ ول وا هکرآ ی ردراو : یر أت

 | مابا یترترونص + یغرللاخت كرانامرهت ۰ كراهلا
 ٩یمریلس هدناانغتسا ندریطاسا لع تقو یغنی دل وا كح هدبا

 تمیق كلاثع رب هسزالوا فوقو هیمید رعت راع

 هگععتصو نف ؟كجدلتهدیا ریدق لتضال یشهییذب
 مزال زا هدهفارتحا تامولعم نالوا قاعتم هنسارجا

 تخم ندهزبلوق « نونهنراپ ندنرلدبغم بت . ددلکد
 4 ا اضتقا قلوا رامعم هدزارب نوجا تام هل |

 ثخ ندتانلح نالوا لومعم ندنو اعم یک كنو هنس

 لؤنغمندقار وط « هننفقلسحم وق زار نوجا كمەلىا

 كرلتو هدنوجمآ كمل هدا تح ندولاوآ نالوا

 باجما فوقو ههبعانص لو صا نالوا قلعتم هنلامعأ

 وا كنلتسهدنا رک یناکوکتنم ییا

 یتخ « هرلملع یک «خیرات « ایفارغج ۰ مدیحولواهکرآ

 .تمدخ كس « هتسهراداو ظنت تروص كرل ناخ رض

 راخا . ردراو جایتحا هدهنامولعم راد هنسه داصتقا

 یلامولعم به راد هتف كغا كح یهسیفو هنن

 مدلدوملوخوک ةکوکح راخا هدنرظن هتنک رب نایلوا

 لصااو .رلیدا نظتر ایعندناتوحنم شعولوا ارحا

 ایرتک | ۰ ندلا یجنکیآ یبهدا نوتم غولواهکرآ رب
 هسرولواكح هدیاقیقد ندنرزوا یرلهج رتهحا رصا | لىلق

 . ردبلاغ كب یلاتحا كنشود هرلاطخ شحاق
 تكتامولسندنا اضتقا «هنماضقا موزا كنالکتم ردقو
 هقسع را ۲ یدحو قبقح کرد ءات هنع ون هحرد وا

 هتشبا

 نالوا یرلزتفأت هدتنانقرت .رصع رب ییمی كنساملع

 هکر دن وجا كنون هت .ردلیلقكت یددع كناوذ ماطو

 بابتا كنهقتع راث۲ رغ هک - یسایقو یملع قیرط
 ريغ رغ هنلبصح كنرعشم تادنا س ردیدوجو

 یجولواهکرا هلعءان .ردشتلسهنوا قیبطت يک كبو

 مق + ردبب رق كب چات را هکردد دخ لع 7

 تاق ادم كتلعو" ةا هحو ییدلور وک هد یخ رات
 هقتع نو رق ه . زنک هةوا یرضع یجزکس نوا
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 ید نوا ندنطساوا یدالنمرضع یجنشب نوا

 هدیخ زا رود نالوا رتعم ردق هطساوا كرضع

 یاملع ولنا لاغت شا لبا هقتع راتاو ندا زوُهض

 كنامور كنانو ۰ كعدق رض« هچرک هسیا نویس

 تیام یدباوآو راثآ یتیدلوا شما لر
 ؛ رلیدرتسوک تقاذحو قوذ هدنراصوصخ ملا

 عوضوم همهم راع رب یهروکذم رام رلن و ظةق

 یرلقدمهلوب هیسابق قرط «هیملعیاحما هدنروصقج هلرق
 رانا هدایز ندقلوا یساملع هقبتع ران ۱ هدتقنقح هاتهح

 . یدبا یرلیلقارم نویسکللوق : یرلسوهتم هقبتع
 یاحتا شود و فک « ي ا عضو كملع رب

 هيلع ءانب . ردفوقوم ههیفسلف "یدانم « هبهیمکح
Eتاعر هب ةبماع یاحا هدفنصت و مچ كم هقىتع  

 را وا هسیا زلدهزوک هتمکح یو و

 یرلنو . نهلدبا راهظا هقيقح طباود یهدننی
 ؛ردتفررعم كمهللا فیاصت و 3 لز وک یشئاک كملس

 دوا ك ةقىثع رای لع .ردلکد ملع موو

 كمهلا لیکشت ىنداوم كىلع و لواب لوا نوجا

 ثحم الوا نوجا كل هلوآ يلع راع رب . ىدا مزال
 هندنک < یالو یداومو اشا «یعوضوم كح هدیا

 هنامولعم نمکیدرو هدیراقو . ردلمهلا صاصخا
 هل وک ناپ وک هقبتع را نالوایدا وم كملع و ًارظن

 كجهلس هلوا داوم هملع رب ةققح كرلدبا ریکت

 ینعی یرلنو طقف . ىدا شلک ه«بتمو هجرد
 مه « یمالبوط « كما كرادت « يلو یداوم و

 | كنیرب یه « كمهلنا فینصت ۰ یتمالاریص ۰ كمما
 قبقح ینیدلوا بوسنم هتما کناه « هرصع یناه

 یک یفیدلوا یعوضوم كملع شش ..لکد یناک كمولل |

 ىس ( 08188 16)۱۱۸۱6۵۳16)ه دامتلع . ردرا ویت اغهدرب

 هد ( 056 10۵16 ) یسهشاغ تلع یک یفیدلوا

 رعت 1 یتغیدلب اب نده یداوم تاغ ۰ ردرا و

 نوچ كملع « لکد یفاک كملس یسهدام لا دحاو

 . ردیضتقم هد كم هل | نسعت ی دصقمو تباغ «یتفی دل ان

 < هعلاطمو بيرت هروک هملع تاغ لج داوم تح

 یناغ نیبعت كملع نوجمآ ینجهنلوا هظحالفو لیصح
 كمةلبا فینصتو مچ ییهقیتع راثآ .ردلوا "لس
 ندنسهعل اطمو لصحتك راتاو | ؟ راقح ه ند

 تعا تاغ كملع ر . هسزادنا هظحالم تیاغ رب

 ندداومو كمرو تروص ر اکا ارکوض ند دلتا

 هاحماو قرط ماظر هدنوحمآ كمەلىا لاقتنا هتاغ

 ققح یملع بولطم هدهاس و هکردمزال تعحا

 تعحاصو دابتخا هدیاب ون هکر د یمیبط

 هدهاشم ندفرط ر یقنهام كن هبملع یاحتآ كل دنا

 بعلت ندتهح نکند > هملع .داوم نالی دا لیصح و

 هد لع ا

 لصخمو هدهاشمید هدهقتع رانا ملع «یک یفیدلوا

 . نیسلپ هدنا

 ۰ ردا نعل ا رظن هت اغ نانل وا

 یاماوقرط « تیاغ « عوضوم ینمی داوم كجيلب دا

 یداوم كن هقتع رای ملع . یذیا مزال قلو هبملع

 هقسع زا ۲ هدو هک لوذمو دوحوم یر ندعدق

 داوم و طقف . ردترابع ند دیاوآ زمکیدر و ینماب

 كم دآ ی. لکد عمتج هدلمر دوحوم « هدر رب

 خیس ,یمبمقرم ران ا ی یا
 هدنیمز ریز یمسق رب نوکنرس ایو هداتسا هدنمز

 كنهراغ راودا « كنهفلاس راصعا

 قرهلوا تمالع ررب لبلاد رر هنسهبضام تیدم

 1 نوفدم

 تایرفح « كعا هدهاشمهدر یفیدلوایرلنو .رو رود

 (قهراقبح ندر *یشر نوفدم) شب كرهدبا ارجا

 < كمهللا مج هرب رب ردق یفیدلوا نکع « كما

 قیرط هتشيا كمهلا فینصت یراتا نلیدا مج

 هرلنامز كوص . قیبطت هب هقتع (is رلع كتهدهاشم

 .یدیاترابع ندو ملع ندا قلعت هن هقیتع رای ا ردق

 قرهلواط/اسوولئالدنوجما هسلع تیاغر راف | و هکن وچ
 لیضح قزهلوا ثباغ تالاب + ندا همل اطمو ول
 هاکلب بح ؛ قە یتیاغ راع ا



 راث 1 لع هیلع ءانن . زاملوا لاو هلاک دحوا

 ینیدباب كمیک < ینیدلپای تقو هن ۰ ام رکوا یبقیتع
 ملع یسهبنم وب كفوقو, طقف, . تیاغ. هتشيا كملب
 یراب و یدمیش .. ردتف رعم یک زمکیدید «لکد

 هقشاب « هطساو هتناغرب هقشاب, ٠ لکد قرهلوا تیاغ
 هب هقبتع ران لع ا هدا ذاخحا للد هتف رم ۳

 یسهطساو رات ۲ وا هدول هک هدا نیت قبقح دصقمر

 هداعاو تب یرباغ. نامز ۽ احا یهضام تیئدم هلا

 تقو وا لمدبا ذاتخلا یدج روصت رب یک كمهلبا

 یملع رخ رب هدنکوا وپ قیاقح راظنا هقیتع ,رانآ

 کردیا لیکشت
 . .زرولوا.لئان هلنا تقی

 هوجو ر هل و هتشدا هت اغ زمغیدارا

 « ندیا روصت تیاغ رب هلیوب هبهقبتع را آ
 کاملا تقر یی هررک هاو یهقتح نا
 یذاخماقبقدو هدهاشم یاحا لصوم ههدوصتمتیاغ

 ندنقرشتسم یاملع ی كمهلا كرد نمور

 ۲ ردشلوا رسم هناملکنو یامالا

 كلن هقتعراب 1 رع [۱ ]هدرئا رب یکیدهلا رشنهدنخم راه

 . یدهنآ سبسأتو ملست هدهیطق تروص ی
 یاحا ییدهلا قیبطتو ذاخما هدربا و ناملکنو

 ۸۳6۵00836 ) هنفنص هقتع رات ۱. الوا هبلبصح

 راثآ امورو مدق نانو نلیریو یاب ( 0

 یاملع . یدنلوا قسطت هنققدهو لیصحم كنسهقبتع

 ینیدلوا شما رشن رتاده هیطنق ةقبتع راب كن هنج رفا

 ۱۷۲۰ تاذد و

 لو هننایقفومو تابفشك ك «نویلوپماش » مسج را

 ۱ تره و هشول لدلقرشتسم یاملع هرکو ض ندیو

 نالوا” راد ه.خیراتلالبق هقیتع رای آ كرلتاذ ما

 رشتسم یاملعەت . یدشا مایضنا یرلیعاسمو تاعش

 . یدلبا فشک ینسهداب هوینیپ مدقاو زسنارف ندنیق

` Histoire de Fart chez les. anciens [1] 

 یخشران كنخ هدەعدق ةنمزا “عي .

 سس ات هب روا

 3 « رتروبرەك 2 ندنبابرا هقتع را

 تاحابس د ك« ندنالف » 3 « تسوق » ء«كن< هسکت «

 : . یدارینک هادی هنارا ةقبتع را هليا یناینشکو

 ؛مویلکوورهب ؛هیسکن ؛هسکت ؛سوللف «نوتلیماه ارکوصاهد

 مع ی نکراخاس KF زیکنا یک هریاسو یاسمار

 «رلهلحر هدارفص یابس ندن رظن هلن هقبتع را آ

 1 امکح هسنارف هدنځ رات ۰ .ریدهلبا ارجا ۲ 7

 ۱ هکیف مدق هدنرلف رط روس نایهر ندنیساملعو

 تما ٍكچوك و دار هدیآ . ارجا تایرفح هدنسلآ وح

 هسیا رونلم 4 %0 راد هنتعنص تكتهرحات هع دق

 ٠ هن . ییا هلا تامولعم وا هدهاس م درح

 ۳ وتناغ نومرلق < ء هکوو + ءیسل وس ندنوقیتع یاملع

 هبناربع ۳و دیتا ی اعتو یعاسم كرلتاذ

 كزراسو .a یدلریک هدوجو هن اعنکو

 رام ۲ لا تاعتو تایرفح یراکدلیا سا  رلتاد

 یرلتمه كاوونولاید مادامو ویسوم « هبنادلک هقبتع

 . یدنلو یسهقبتع رای آ سوس دالب هدنآ ربا هلا

 هايف رعم هببلع تابه نایردنوک هباقیسکم ۰ ۰ «جوبمق»

 . یدقیچ هتروا هدیسهقبتع را لع كږاید و

 شک هات نیعت یدصقم كملع 7 تقىقح

 راتآ ملع هدنفرعم ناهج یرب ندرضع مرات « ر

 هلتیمها و رکو تريغو قوش رب ردقوا ینایرح هقتع

 كن هلاخ نورقو هیضام ما نوت « هدکلدبا بقع

 ةقتع را هنرزوا كنوو

 ی

 یه هلبا هناروریتفرعم تم رب یوم یبهقیتع راثآ
 کسا هدمانس و هکردهدففلوا مینو یر هدفرط
 تایصوصخ «یرهعرات لاوحا كرلموق یا «كرلنامز
 حس هی تققح و حر هن وک ندنوک یزلهیندم

 راتآ لع ؛ردەدكمەلىا مسوت «خشررات ةحاس . هدنلوآ ۱

 تو یس هحیحصتو لیمکت یبینام خدا هقتع ۱

 ېوز دقوا تمد را | لع. .رویدیآ |

 وش هدنقح ییبترو سست كمع رب هلو نالوا
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 *یعاسم 0 مه نالوا فورصم هدرلنامز كوص

 ینسهقتعرات 1 ماع كن هناهاشهسورحم كلام هدام رج

 و ؛تمدخ هایحاو 7

 هدرا رب هدیزک كا «وم كا ندا نارکش ااو

 نالوا ندرایرهش راث ج
 هملع «ییسأت ندشاب کی كنو هکردنواه زوم

 اشر ا هدنسهحزد هبملع ةسسومر مداخ اخ

 “ترضخ را تف رغم

 هدننأاب یس

 a انب لاک نالوا خاتا قویع روظتم
 فاطلا ندبا لج ةدنريخر ما مولع یابحا  ةقيقح

 .ردیمیاد ةن ومر نکن زا كن رابرهش تدر ا

 راده اسب ا فروت ردق لظ كتهسامع هبنس تنظلس

 قاشا صوضخاو زشکلع لوا ندهلوا لاتقا

 هنمزا ات رصم هللا یرهعطق قارع .هبروس ؟یرفص

 هاکهولح ه هد دع تاسدمندآ ی لو یر یر ند+ع دو

 شب رظن ٌهطَه هش را ملع هيلع انا

 هب یا ناخ دی ا درع نالطاس سی ردشع را یب ها

 را ینیدلوا یواح ك زمتكلم رد ه هحنلک

 هدافتسا اب كرهبلدا ریدقت یسهبملع تیمها را ق

 هنسمک هبناجا *یدیا ابو رلقار هدنروصرب قج هلا
 هکرونلوا ناوا رفزکش رازهدص .یدارونا وا اس

 ۳ کک هک مولع ارکوص ندرابرهش سولج

 تالا | ضف رهظم هدیهاشداب ت رضحدزت ید هقیتع

 هدهناهاتش كلام نوجما یسقرت كملسع و قرهل وا

 تاعشو تایرفح ندنرلفرط یّویقتع یانلع ابوروا

 «هملع ندیو مر یفیدلوز وذ :هدغا شما هسا جا

 سخن رتا ا
 رب لمکم هلا انتعا هنصوصخ یبهظفاحم هدزنتکلُع

 لبق و كنایزوا هکردشلرو لیکتشت نواه هزوت

 .ردفرثو رخف ر احح هدام اسا تانتىنسۇق

 كم وق یه یملع عبانم ردنوجما تر و ا <

 هت كم هقسع را ۱ قزهنل وا

 توس در. لوس قمر دلو مدا

 نشت ا وا ی و یروژتفزعم

 قفرعم ناهج نوت هنمات

 لزوک كب .یییرتسک مولع “هلم و یرلترضح
 یرلهینس تادعاسم هتناعبتت هقیتعراث ا قرهزویب ریدق
 ناهح هب هيس تادعاسم و هکردشلوزوم ییازرا

 مرا 5 .ردتنمو ا د نودم قلا < تف رعم

 هدقثاق هداروا هسیا هدر تمقید E | *تفرعم

 ترضحتاذ هکر دن وجا كلوب هدفا .مزال

 ا ر لمکم كيو میسوت هد اعلآقوف كیواه ةزوم

 نانلو هدنهناهاش كا ا قرهروس نامرف یلاصیا

 به ه رادتمیق ف زابا نالیراقخ هنادیم ا تای رنحو

 ۳ رهشن و ظفح هدنواه زوم

 تك هقسع راب 11 هد زمتکلم لو هدیواه هزّوم

 تامدخ ًاقفوت E ET یودتو نر

 تاریدج ی ردم نوباه ةزوم ندا قبس یسهروربم

 ۳ نه ۱ اتم یهداب و تكندنفا

 قردلوا هعفد كلا هدزمتکلع یملع هقسع" راث |

 نونفلاراد نالوا نددهاشدان ترضح ةف رایآ

 . ردهدقلوآ سيرد هد اهاش

 مییسول ینفوقو راد هقتعرات ۲ مع هدزخا رصع

 نالوا كلام ههبلتصاو هنصوصخ تعنص ر كرهدیا

 نما ا ریس اما ا ت یک ۳4
 هدنزوتق رب نیعمو یف اهد یوو لعوب ربارب

 ,هب هفسلف ندنفیدلوا شنا نسح موزا ڭمەلىا دی دح

 ین ورک تاش یه ,نالقآ دم هر لع

 لاپ الم د ردشمهلآ_جارخاو نط ندشوقو راد
 ند+«دق ةبوتکم راثآ " هکتایقیتع مسر عی ینارغوا

 شل زاب هلب | لآ هن رژوا اولاو دغاک رک دی

 و هم یر دارا ار

 ككع وا هدینارق هوتکم راثآ و هکنوسلوا

 هکتاکوکح مسد ینعی قارغمَآ ؛ردیسهفیظو
 ¥ ةم و هل[ رام هشززوآ شاظ رم «مب وط

 هنن رزوآ شاط ردا تح ندنابوتنکم نانلوا كح هلآ

 هجا اب
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 كلوب شوقن نلیدیا ریوصت هننرزوا چاغآ ایو نیط
 «نوتم ییدغا ثجم كن یا رقم آ . رلاق هدنح زاخ

 دولجو سوریپاپ هللا رلهیلادمو تاکوکسم « تابوتکم
 هک كامواس د .ردهررمراب ۲ نالوا بوک هن رزوا

 كن هبلود هعردق نوتمو كنهمسر هعدق تاررح

 ندهقبتع را ملع تاذلاب رنو ءردیا ثحم ندنقبقدت

 نتید نوتم دیقنت كخمرات رلملع وب هکنوچ زلدا دع
 مای کرک مر ا ا ایا یخ دار

 هدنرزوا نداعمو راخا كرك ( قارواو دولح )

 شلزاب هللا یملق كاکحایو هایملق یزاب ینعی «نوسنا و

 به رنو نوجا یتیدلوا ندهررحم را « نوسلوا

 نوتم نالوا دناع هخنرات راع هیرغوط ندبغوط

 هللا دقن قیرط كرلنو رات لعطقف .ردندقاتوو

 ا داوا یک و ی یک کو او تب
 قرهلوا یلیزای هتیرزوا حاولا تابوتکم ےسرایو یفاغوا

 ءروقوا قانو نوتمندا لاقتنا بولک ندهعدق راودا

 هش رزوا نداعمو راخا تاکوکح مسر « ردآ دیقتن

 ءردیا تئارق یرلیزاب نلیدا ریبعت تایسحمو لیزاب

 كیامولید .ردبآ قیرفت ندنلقن يص ۰ رايإ دیعت
 هنر و تاڪ ر یعع نالوا یمسد نیلا

 ءرلآ قبقد ینهقىتع تار رح نلیدا رادصا ندنفرط

 هرات ملع هبیرغوط ندیرغوط رانو هکرولیروک
 راث لع ندهعدق را یک وب هچرک . رويدا یقلعت

 ندنرظن هطق تندمو تعنص نیس ید هدهقتع

 قرهلو؛ قووم قبقح كرات طقف .ریلس هلى دیا هد افتسا

 هاضف كمربو ربخ هرات ییکیدهلا عض < یتکیدلس

 كامولسد «ینارفسا هک كء د . ردهاغشم ر دیازو

 دع یناعش كن هقسع رابآ ملع . ردندهبخ راب مولع

 مزه دیا

 ندنرظن ةطقأ مولع سقت ءهيملع تمكح نعي هفسلف

 ملع ۰۱ :ریلس هللدیا قیرفت هب هبعش ییآ هقیتع ران ۲ لع
 كن هقتع راغا ۸ع . (6)1 13۳0 ) تعنص هقتع را آ

  هلیسهطساو هيج داوم ین ليث نف یسهبعش وب
 ۳۵ تا تأمرتک. هدوحو هجراخ لاکشاف روص

 شق «هب رامعم تعنص : ردرلن وش هدرلتعنص وب هکردیا

 یسهدیدع عاونا هدنتخ هدالرلنوم کا رتاک و, ت
 و ردبا تحب ندنراریوصت مدآ هکریواصت لع : ردراو

 «ردیا ثحم ندرلهلادمو تاکوکسم هکتاکوکسم مسر

 .یکهرتاسو ردیا ثح ندرارهم «ندرلءاخ هک اخ لع
 تالا « هحلسا هدنو هکیلاوا ٌةقبتع راث ۲ رع ك

 هب وک «كيزلب ؛كوزوب «هبمال ءهسبلا «هبرح تاوداو

 یمان فحنو تالح لصاما و رلیش كچوکو هجا یک
 هتروص كنهع دق لاحر «كدامدقو نلیدا عمج هدنتحم

 ايشا ندیا قلعت هنیرلتایح نایرج زرط « هنبرلتشیعم
 . رسا, اوتحا عي ثاناو

 هلتبسن هماوقاو ما « هنامز كنهقبع راثآ رع

 موق ر ایو كنامزر یره هکردراو ینابعشو عاونا

 سأبقم هنسهحرد ككنسهضامو هسنامز تبندم كم دق

 ما «هنورق كخمرات راع لیصا یک خیرات راع .رولوا

 راک لع یک كنو . ردراو یمیسق هروک هماوقاو

 یرود رب كتمذا . ردراو ینایسقت هلبوا هدكن هقبتع

 كن هقتع را ۲ لع . ریلیدیا هیمست ځراتلالبق هکردراو

 ر اتلا لبق ةقبتع رات ۲ ملع هنعون ندا قلعت هرود و

 « دكرلیدوت ۲ ۰ كرلیناربع كال رشم دق .

 راب ۲ ملع یک ینیدلوا یخ رات كرايلامور « كرايلانوب
 یر هقبتع راب 1 كماوقا هحیلشا هردراو هدیرلهقتع

 , ردكچملدبا نانو رک ذ هللا یبهرص هدلاقم و

 . زکچهدا ءدب ندهقتع راب نالوا خیراتلالبق الوا

 راب رع -- راشلا لبق ٌةقبتع دابآ مع ۱

 ندخم رات یرب :ریل هل دیا میصقت هبکیا لواب لوا هتیتع
 هلبا ځرات یرکید « یملع كن هقبتع راب ۲ نالوا مدقم

 تیمذا هکردمولعم . یملع كن هقبتع ران آ نالوا رار

 یامز ر یزودر كتمدآ .ددلکد نس مه هلا خراب

 « زللوط رات « یدا قو خرا تقو وا هکر دشمک

 د
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 .ردشههلیا دادتما قوجكب رودو .یدا زم زاب را

 یناشکتا هعمل كلبا ندا ادسا هلیا تعنص كتيدم
 . ردشعا ماود ردق ه هع ال راپ

 هداز۲ ندنرظن ذوق كخش را هکریلیربو یان خم راتلا

 «تنواعم هخ راب كن هقبتع زا لع هلع ءان . ردشلاق

 كوس لا هدنصوصخ قلو ییسیدایم هرشب تعنص

 زا مع هک ردن وحا كو .ردا قلعت هرودو یمدخ

 هسنارف .ردتفرعم ةبعش رب مهم تیاغ خیراتلالبق هقتع

 فرش "هلوش هقبتع دایآ ملع هدنتفل یسمهداف ۲

 تت اوا هع دق هنمزا هقتع او ۲ ر : روشدنا

 یملع و ید هرتل

 فیرع هد « ردیفرعمو لیصحم كهعدق هنمزا »

 تقو زمکیدید هع دق هنمزا هدیراح ناسل طقف . ردنآ

 انعم نالوا بولطم ندریبعت و هدننهذ كل هک چیه

 كى هع دق هنم زا زلداقالطا هراحعانالوآ 2 راتیاروام

 هدرل کف نیسادبا هسریلیدا ضرف ردقه یسطام دح

 م زمک هەتا < زعا زواجم ین ی رات رود دح وت

 راب ۲ لع هدلاح

 هدهبخ رات هع دق راودایخد هع دقتادنآ یداوا ه: دق

 ملع كعد .رولوا ك٤د هقشع 323 نلیرتک هدوجو

 لرهیعا فاصتا هلا یدیق فصو رب هقتع را

 یحاص تل ر وشم و . رديف رعم

 هنمزا نالوا یصاخ عوضوم تك هقدتع

 هسرولوا عدق ردق هل ندنو هسرلیدبا دارا ًاحذاس

 راب ۲ نالوا داع ه هرات راودا هدلاحره نوسلوا

 رانا ملع یدمش طقف . رولوا دوصقم یملع كن هقبتع

 وا قهسراشوق ییسهندبنش تفض راتلا لبق ه هقتع

 ؟ قحهلوا دافتسم انعم هل ندرسلو 2 و تقو

 كب روتسیههرب هج زنسن | رف هکر دتعنص رب هلن وا خم راتل لبق

 .ردثدحم هلکو یخد هدهجزسنارف .ردلیاقم كتىريبعت

 هدنتفا كنهرتل . ىدا قو مرور ر یمهدافآ

 مدقم ند رات» :رلیدا فی رعآ هل وش هک کسرولو

 همراتلا لبق ةقبتعرا ۲ ماع هدلاحوش « .ردكعد نالوا

 ر لوا ندنشرات « مدقم ندهبشرات راودا عدق كا

 -.لق رود هرود و

 رده وا هدیدودح تازخحم رات ناو هل را

 ةناشن كح راتلالبق نورق «نالوا یلوصحم كتمدآ رود

 كعد ثحم ندهقبتع راب ! نالوا قبدم

 هل وا وت ؟یعریلس هلوا ؟ردیراو ملع رب هلو .رولوا

 راودا الوا نوجا كيلسهلدا لح هک ر دەل اسم ر

 نیبعت ییلصاف دح كراتلالبق نورق هللا هبت رات

 ه هع دق نورق ندهقیتع رانا هكا ردا اضتقا كملبا

 یسیکناه ههقبتعرا مع لصا یسنکناه كرلتا وادناع

 . نیسلی هل ردبوسنم هخیراتلالبق ةقبتع راثآ مع
 داش راتلا لبق ةقبتع رانا لع هلنا تروص ون زکلاب

 عوضوم . رولوا شلدیا نییعئو قیقح یعوضوم
 هيلع ءانب .ردیا سین عتبطلاب ۳ هحننل و

 كرات . رورو جا ضیا جات ینصو خیراتلالبق

 رلدح و و .رولوا ربتعم E «هکلاع یدودح

 هلسایامم كن هرشب تامولعم [ ظن هم وق یھ ؛هتکلم یھ

 هسروراو ردق ههر هرات تامولعم هردنا نبع

 .رولو تبان هداروا هد یخ رات كموقرب ؛كتکلع رب

 هب یضام كنه رات تاعالطا ههیملع تایفشک هکكعد

 لدنت هرات دودح ن هن دادتماو مسوت یرغوط

 هتکلع رات دودح یک زمکیدید هقشب ندنو . ردا

 یدودح كات رات امور الثم . ریشیکهد هروک هموق

 طبق كلذک .ردلکد رب یدودح كنخمرات نارا ها

 ےک ردا

 ندب و

 سه كتکلم سم هدف رط روا كقوئوم خراب هقشاب

 هللا تافارخو ربطاسا هکرالشاب ینشرات رب ڭموق

 هناسفا هللا یسعاسمو مش كناسانش ریطاسا . . ردجزمع

 ندتملظ ةديشو ییدنورو تایاور نالوا ندنلسق

 هکر دنوجم| كلو .ردهدکلک هنر وص حوض و قره ريص

 نلیر و یغاف ناتساب اب داتساد قع دنا ۰ هدزعامز

 همزود « همرودیوا ندنلبق لاصم به كنایاور و

 كني رات رادناجهل . رویلیدا میلست یغیدالوا رلیش
 تیادب هدموق ھه «هدنتکلع سه هکر دیسالوا تر وص

 ها رلریاحهل . رک هروهظ هدهسدم تدالو «هدلکشت



 ریبفت ۽ زملیشالک 1 طقف . رام انداعو مہم ینا

 ندرلدناجهل یلوا خیرات كموقره . ردلکد هدزعلوا

 هکكع د« رو ديا ادتبا هل ادناج هل خرا هک كع دءردتر ابع

 .ردءزج رب ندن رات كموق رب ۰ كتکلم رب دناجهل
 کد را EI iie اه
 فاسخاوب طقف .ردخمراترب فیخنم .ردمراتهوقلاب

 ندتملظ تفاثک- دناجهل_تقو وا ۰ يلهلوا لئاز
 هلع ءنب .رولوا ران «ریلک هحوضو لاح قرهلینروت
 هکن وح ءرددودعم ندنسهخ رات را ودا كتيم دا رلدنج هل

 2م.راتلالبق هسیا هلوا .ردیوا ءزج ئدبم كرات

 .راشا هدیرودو «نهدیآقلعت هن رود دناحهل قصو

 ادتا ةرود كتكلم ره «كموق يه رادناجەل هصالخ

 لاوحا «یلکشتو روهظ تروص «نالوا دناع هنسهن
 هکر دتال وقنم نده < ۱ یقسهمدقم تابح « ینسهبل وا

 ا ف رب a ندنداجا كتیزای هرخالا

 هلا نامز روم تایاور و طقف .ددشملوا ریرحو

 رایت رم زدن شمارغواز ا کل
 رادناج هل هیلع ءانب . رددعتسم هفلوا رات یکزمکیدید
 ؛ مه دیا لامعتساو قببطت یفصو خم راتلا لبق هدنقح

 الثم . هلوا ثعاب 4 هبل وقو هسانعم تاعز انم هکر کد

 لاصم فرص هرادناجهل_ : لالا هلا یندناجهل دیرآ

 -لق ٌهنمزا دناحهل و هلس هدندنع ناسک ناقاب هل رظن

 هسرولوا كجهليديا ؟ یریلهلبدبا .تبسن هرات
 هدناحهل و : ریلکمزال سابتلا كوس ردق هن کا

 نهسم «یسهن زخ ا : رددوج ومتأدب 1 ندا قلعت

 و . یک رک ءرلراو د هلاق ندرلزالپ کدنسهدلب

 ت اسا و نالوا لث ام هرلنو هقبتع رات ۲

 «. رکید نانلو

 کا و ا .ردرصع مه

 « نورق مه هلا هقيتع راثآ قاط ر

 قىقح هق تع 7 ماط

 قولو هو

 ی رات یمسقر ندهقتع را )نالوا یلام كنامز رب

 كل رص .ردداع هب هم راب راودا نالوا

 یش هلبوب نوسلوا خیرابتا! لیت یمیق رب نوسلوا

 هظحالم قم هد دنقح یرلدناج هلغزالب وهسرب ؟یرولوا

 «هننامز PITS هد دقرصم ی رظن .رددراو

 . بیرقت ندیسیعدالیم) مهدیا عاجرا هننورد رلمایها كوب
 ږوب وتب هکزب کچ هلی هد یدمیش (لوا هنس + ۰

 ندسنم نالتیناط یا رادمکع رب هلیقافلا كانیخ
 هکن وج .تقرب چیه .زرو رک هخ راتل البق ةرودرب لوا

 هدنایرفح هلبا هجو ییدهلا ديما كنورهپسام ویسوم
 لا وحا ار ودوا یع دلوا تاعقفوم نلیدیاآ لومأم ۱

 ابا رها یک ینجهلوا فشکنم یک کیک یسهیخم دات

 نریتک هنادیم ینادیآ ندا فقو هتعنصو تردق دو

 ءهخ رات ءاروامهللا هجو رب چیه قالسا كرلرادمكح

 ` نعي مدق رصم . زامهنللوا تبسن هخشراتلالبق نورق

 جرات كتکلمو یرود سنم نوعرف هدنخشرات طبق
 هتشيا + ردیناغوتی انك زعامولعم مزب کهدنفح یمدق

 یخ رات اما هد دق _ رصممدقم هنس 4۰۰ ۰نددالبم

 نالوا عقاو أ هدناتسناداک ء زروبلو رود ر

 تیئدم اسلع یایسآ هدرود وا هن آرظن هتافشک

 هدهجرد رب نود ندعدق رصم هلرابتعا تفرحو

 مدقم نددالىم هدرلتکلع و به هتشرا

 . ردامزفمکح هرات ةرود ردق هرصع یجنقرق

 رب ححصم ۰ ققح 4 راتکلمو ردق هنشیب تقو وا

 . راو یخ راب

 , یدا لکد

 را كا لبق « هحنلبقب ندرظن ٌهطق ون هتشيا

 نالوا لومم یسهینشراغ لاوحا كموت سد قصر

 الاح كهم رات تامولعم هدنقح موق وا نمی هنیراودا

 قفلوا قستطت هنساروام كتاغ ییدلسهلوا لصاو

 | هلوا فصو وا « هسرولوا كحهلدبا رابتخا قهج

 یرابتعا رب چیه قیقح هکر ولوا هد ومو هندحم تفل ر

 تکلع ايو موق وا فشک ر يب هکن وج . ردقو

 هبیرلیا اهد دودح دازم هرات تامولعم کءدنتح
 هد عداتالبق هدلاح وا هسرولوا كحهددا لاصیا

 فصول - راودا ًاقطمو مبطااب رودرا زمغیدلوا ش



 4۸۷ ت

 خیراتلا لبق لصان هرودواقتزآ .رولوا شمریک بهم رات 1

 . رنک یرادآ نفت هدفی * کو زر |
 شعادلآ یزب زمتفرعم دود « زمملع نادقف مز "

 ردلکد قو هدرلتکلم نانلوا یخ راب” اعقاو .زولوا ۰

 یر را ان رلبلرب ایلارتسوا « لرلومیکتسا الغم
 ك راتکلمو قرهلوا قلتم هیضام راکذا طقف .ددقو
 هللا ییصو خراتلالبق یرابش ییدهلا اوتحاو ظفح "

 + ريکا تی |
 ردوي یس د یک ها

 رب هدننی ځراتلالبق نورق هللا هرات هنمزا كعد

 لع هنفص و خم راتلالبق هسیا هلوا . قو لصاف دح

 8 لع هيلع ءا . زرویمهلو قالطاو قیطت

 یدوجو كتفرعم ةبعش رب هلیمان حیراتلالبف ةقبتع
 ملع لو هده وا اسم رخ ۰ روشدوک وکشم

 تاسا یون طقف .رددوح و مراتلا لبق هقسع : ف

 «ینیسقیقحیانعم كنفصو خیراتلالبق نوجمآ كمل هدا "

 . ردمزال كمهلبا حیحصتو نیم ىنسيملع لولدم

 مدقم ندخن را یک یی رعت كنهرتیل ید اتعم و
 ءهحنل ۲ ه انعمو ی رییعت خم راتلالبق ا نت

 یک هل ام هج دیا فرص هنسیقبقح یانعم یخ رات

 تا كنه رشب قورع خراب . ردا حاضبا هنن دنک

 ندنامزییدهلا ماظتناو طاترا بسک هدنلاح رلکشتم

 «زمغیدنل و یدمیش یلکش كليا كتيمدآ طقف .ردیا اد

 ۰ شعآ لکشت هدننروص ماوقا ۲ زمکیدروک

 شمرک هماظتنا تحت هلتا هندمو هيات طباور

 نوجما تلک هلاح و . یدا لکد ترابع ندرت ایه

 ملع نامز و هکردشمرک نامز قوج كم تیمذآ 1

 ۰ هدهل وا را ودا و .ردداع هب یعیبط خراب لکد هخ ران /

 رلراشب قرهلوا یروس یک داع تاناوبخ رلتاسنا

 اش طباوز:ددنرلم زا لرظاستا نایاعب هل, یا
 رب دیدم كلك هنلاح همظتنم تيه كردیا سیسأت
 2۳و كما وقا کف ےراب هلا . ردیراک كار

 ندنو . ردا ۳ ندنوک ییدرک هماظتناو تبدم

 ء رد داع هرات به هسيا شاپ ه « اونا

 لصاو ردق هرلنامز یاد وا مهیخ رات تامولعم مزب
 راودا ارکوص ندنوک وا قئرا « نیدالوا نوشلوا

 هللا تایغشک «للاوت کلب . ردا ماود هبخت را

 یرغوطە یرلبا یسهبضام دودح كمة رات تامولع»

 . ردا ررقت هرات هبققح دودح هنازوا هناژوا

 < نوسل وا مولعم هدلاح یادی ۰ ررود و طقف

 تا هلو زا اا ره نوا لوح
 بسک ماظتناو تیئدم كرلناسنا ینصو خراتلالبق

 هب هل وا راو دا یرلقداشیهدنل احیروسردقه هج دا لیکشت و

 ؛۰۰ « نداسع دالم خراب لعهدزعامز : ردا تلالد

 لاوحا كن همظتنمو هندم تانه ارابتغا ندنلوا هنس

 نددح وا روہشارغوا هلا ققدو ی یتاکرح

 ندنامزو «مدقم نددحو .رویمهدیا زواج ه یرلبا

 ندنروهظو تقلخ كناسنا هدنرزوا ضرا تح « لوا

 تاقط ملع یه رات راودا کیدرک كضرا رک مدقا

 -لبق ةقىتع رایآ مع . رود احاو فشک ضرالا

 ندآ روهظ هدنت ام كنەبقبط راودا هسیا خراتلا

 هنامز ییدتا e هسدمو همظتنم تاش ثمدآ

 داع تع عوضوم یهطسوتم راودا ییدرک ردق
 ضرالاتاقبط یملع هقیتعراث ۲ خراتا لبق كعد .ردا

 یغیدقارب كنبرب .ردطسوتم هدننب خراب ماعلصا هل |

 .رو تک ردق هر یفیدالشاب كن رکید ءرونلآ ندر

  رودیا هئارا تاپ كنهیقبط راودا فاش كناسنا
 كن هبخم ران تایح یسمالشاب لش كن همظتنم تاش

 كنم رات «ندنقلخ كناسنا . رودیا لیکشت ییسهم دقم

 رد راتلا لبق هنمزا رلنامز نک ردق هتق و یف دالشاب

 تبان كأ هرات هنمزا . ردهقط هنمزا یلوا اهد

 «یسقسقح یانعم كنفصو خم راتلا لبق هتک وز ومک

 -لمق هقبتع رای آ ع “ا یکیدلیا لیرعل قیبطت ل

 هل وا .یدهلا ققح هد یسص وصخ عوض وم كاع راتلا
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  مالارلع «نداعم لع نانو یناویح) تاناحتسم ملع | هيا تیما ؛رددوجوم تفرعم ةبعشرب هدمانو هسیا

 . ردفیرع *یتغتسم
 یسأتو روهظتروص كخم رادالق ةقيتعراث۲ راع

 تفص كملع هبعشو هسرولوا یا هب هعل اطم رظن

 : ردا مھاظت هدیروص رب حضاو اهد یمهقراف

 یسهصوص#م ةبعش كن هقبتع رانا مولع هقیق اي

 ةقتع را ملع نلیدا نودنو Ce هرزوا قلوا

 كرلتاذمات تره و هشوب ندن ونعط یاملع خم راتلا لبق

 ( ۸1۱0 ۷1005 ) هدنل وحو كن ره موس هدهبنارف

  دلوا لئاب E روغیره كلقسيرق هلبا هترالو

 Antiquilé.) كلاع ما » لەيل » و تا هلق

de "hom me(یغیدزای هایمان یکلیکسا كن اسنا تعب  

 كنهسادتا هنمزا هشرزوا فا رد گاو یه ا

 تا ارا فلجع انتعا طنا رب هنققدنو قیقح

 ءیدلن وق ه هتروا ۱ مثاطرب تقو وا .ردشمهلا

 هش رطاخ كنهسمک اي ردق هنامزوا هکیدلدا هشقانم

 .یداشعلوا قلت هدتفصرب لح لباق ريغ ایو شمهلک

 روهشم ندنساملع تانا ويح ملعو ندنویعیبط یامکح

 قولخ رب کسا كب كناسنا هدضرا ةرك هووک

 ضاقنا كراناسنا مدق «ریارب کما راکنا ینغیدلوا
 ر ءهنغیدلوا نوفدم هدنرعق كنەرضاح راح یسایاقو

 .هنلو ناشنو رثا چیه ندهسمدا فاقنا هدنرزوا

 هلا هریخا تایفشک . یدیا مناقو بهاذ هننجهم
 ضرقنمو ,قطنم یعاونا هدنسهمطق ابوروا كناسنا

 شماشاب هدهسبار ةرودات هللا تاناوبح ضعب نالوا

 و كن هعبار لوحو تج .یدهلا ققح ینیدلوا

 هکیدناو راتکلبس قاط ر هدتناقبط هیت تاضرا

 رلن اشن « رلرتا همقخ ندنلا ناسنا هدنرزوا 2 رلن و

 كماسنا هاس هدنناقط ها رود کن و .یدلوروک

 و ترنم اس یدو لادا شام

 ۱ تب و و ۱ | یصوصخ هکردییبط نوجما كملسهلوا نورقم ه هجش
 ح ءض رالا تاقبط لع «مدالا
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 ۱ رات ۲ لع زکلای هتیاو .ردیا جایتحا ضیعهرلملعیک

 ۱ عءانن ءردلکد یراک كياملع ندیا لاغتشا هلا هقبتع
 ١ ا تفرعم لاجر نالوا فقاو هرلملع وا هلع

 ۱ ؛رلبدمروط ورک ندنسارجا هیضتقم تاعتتو همزال
 1 . یدلک هادیم دیدج لع رب هلروص وب

 ۱ ؛یرلهرفن وقجراتلا لبق ةقبتع راثآ ملع « مدالارلع
 ۲ هعفان تاثجابم هدباب وب كرلدیا لیکشت رلتثیه یملع
 ۱ للام ماطر کی یکی هاملع راظنا «یدنل وا ارحا

 «یلیکسا كناسنا : هلجزا . یدلدبا ضرعو عضو

 ؛یعزونو مابقا كرشب قورع هدنرزوا ضرا ي

 -وروس قلخناسنا «یسقرت نناوق كنهنادتا تكا

 یک یمهیمیلقاو هبعیبط طئارش كضرا نامز ینیدل

 ۱۸۶۰۷ ۰ یدلوا نیمز ههبملع ثحابم همهم لئاسم

  «هدیدام مون كنهرفن وق نالوا دقعنم هدسراب هدنخم را

 . ز ونه هدقطن یی دلبا دا ربا كن هب رب نوش یا هرغن وق

 «یسهصوصخحم تفص كملع و زالوا هرزوا یمن وط

 .یدنل وا نییعت هدنروصرب حضاوكب یسهفشاک تمالع

 .یدا ترابع نده هعوضوم لئاسم و اب

 ۱ e رله اسم و نلیدا داخ ا ثحم عوض وم هدهرفا وق

 راده هحاضیا ییهامو تفص تخم راتلالبق هقسع رات

 : زرودیا لق هارو نوجا یغیدلوا

 یک ه + هدنتح هيضرا ملع طئارش لصان . ١

 هدنسهفلتخ طاق كضراة رك «هدنجما تانانو تاناويح

 ا را نسا تلالد هتدوجو كلاسنا

 «هدیرز وا ضراة رک یر ندتقو وا ؟یدل وا قبقحم و

 هدنراصوصخ یعازناو مایسقنا كرلزکدو دكرلهرق

 . ردتر ابع نده تالد و تارغ ناک هعوقو

 ۳۱ أ یرافو وقر غاط نم فویک.. ۲

 | قورء هقوب ؟ ردیلاح رب یمومع هدتیمدا كمەلىا

 ر زکلاي ندتمدآ زاودا ء هشر زکلاب ندرت

 ؟ ردصاخ یبهرود



 هنس هم رشآ تفص كناسنا هد راتاا ل اق ردا ۳,

 :,ردترابع ند# هبستکم و وا قلع

 قورع هدویغ یایوروا صوصخابو هدنسهطق !وروا

 كن رب ریه, ندږلقرع و و یس اواو بقاعت كله ددعتم

 ؟ یعریلم هل دنا یقیتحم یمهزیعو دی ین فا وا

 تقلخ تدحو یعونتو تدحو كرشبعول هر اسم و ۱

EOFقاط رب مهم تاغف نقد تیغ  

E EEقیقدت ینو کلپس هلب دیا  

E9هعیسو هحاس رب نی راستنم 77 ما  

 . رات وسشیلاچ ردق یر اک لبس هشیلاچ .ردیا هی

 اظ هنتب دحو تها كالا اسم قاطو هکر ا ۹۳

 یدوحو « یعوضوم كنملع حرا تاالق ٌهقیتع

 كاب ىدودج كالع وب طقف .نمهلدبا راکنا رد

 ةقبتع نا م < كموللا نیعت هدنروص ر حضاوو

 كم ا منم یتازواحمو تایدعت قحلوا مق و ه همش زاب

 قصد جرات البق هدرا: و وک . ردمزال

 قملوا قیبطت هورق ییدمهرو ربخ تخم ران ایرثک |

 هسرولوا نیقاي ردقه هز رلنرق و 4 هیات

 ی۶ دلوا لومحم یخ رات نوسل وا

 رار وصن 1 كلدیا مج هد قصد خم راتل | لبق به

 نایشایغوآ هلا خیر اتلالیق بل اطم

 رلرود نالوا هل و

 یک یدو `

 هدن زر وص یماع ل وق 2 یا زعم وا ل نج ۳م صعب

 ِ رلب دلم ا هعفا دم

 دالا
 اذ مای نیل هسرآ وسوم, هله زا

 هدهلایسر رب ییدلیا عن ,ییاد. هبهذ |نرق

 هما وقا ۽ ردقو خم راتلالبق هدنروص قلطم» رود

 2 راتلالبق هدا ییدلدبالرت قیبطت كريبعت و ساق

 ابت و رلیا برقت هدایز اهد ایو ردیک یرک اهد

 سابقو ریدقت هللا راصعا هکرولوا هدتيسن وا برقنو

 ریل هل دیا

 صاعم هل رلئنامز شیاثک لمکم لا

 یاملءلولد« «یسدقیقح یانع» كن راتلا لق هدب راو

 كرلتب دم رو د 0 ی راتلا لق رودكموقر .

 ر ر « ۾ ربل .هلوا ر
۰ 

 هرات هنمزا . . كدشسا نيس یفیدلوا ترابع نده

 : رد؛دگلر و

 رد زلز دا لاتصا و

- ۹ — 

 ا و دنن جراتلا لبق هنمرا هلا

 یخ داتلالبق كد هلبا

 ردق لصاف دح

 دندن لاما مدت حین :یاضا
 لق هقتع راع هزدرانالوا هناکس همنع م دلا تقرقح

 هکریاس هل وا لصا . رد اسوآ فتا هنح رر تخم راتلا

 قاضا « نیسالو" عمو قلطم خراتلالبق سیا

 2 تاالق نوکو *نینشیکد نامز نامز ؛نوتتاوا
 یشول ون 1 نوع زا غرا ی را ی

 .كدهللا قالطا یتساعنم بع وا نوجا كنو ژامهلوا

 .ردندنن اما 131 مفانم كما نعت هد هقلطم تر وص

 2مراتلالبق ةقيتع دان هدرلهزوم ضم هدایوروا ت

 -امملع لاملس ترضحو یسوم ترضح هدن رلن ولاص

 ۶ ےک دلایا هدهاشم یو تترطامز مالشلا

 یرله وع هقمسع رانا دیاع هرلنامز نالوا نیقاب اهد

 یساسلا هد رلدهد دراوز لاح و

 او ىسلعض و رول رات ق هصالخ . رولوا بح وم

 I هنقلطم یانعم هد ع هدلاح سه EY فص و

 : رد لع +

  Nرا تق ندهع دق مگا £ هہطہق هقرتع اب ¢

 دح هدایز كا یهر وص نونف E ندرللن ابو

 ردق هامزر , نیقاب كب طقف

 ش٥ . هالدیآ قیقد نو ظا هطقن ع هطبق 4 قع وا

“SI۵ هبعانص هاو را اا  Eهدقملفا هل رلهب ر  

 یدیا ر و

 ءا
 7م بل سهم

 یا
۶ ۱ ۰ 

 تلر هتط.ق هةثع

 نیقرشتسم املع مدقم رصع ر ندو

 یم ادن یغیدلوا یواح هام هقشع 1

 را1 ا هکر درک ندققد رظن

 ته طبق ,. ردشعا اد هللروبص و ییمهآ املع

 < وا هدنمآ دیا وا کیتا هدلا < یغدلو كنس همملع

 ابو هکوکح ر

 یای..طخ یرب ندنابل ولا و

 شلزاب هرزوا ناسل وا یتعی ىلثم

 : یدناو همسو»

 یکدم لم ندهماھہق ط هايد 2 > ها یرگرد
 ر

 یعبحُح 9 ۱

 نالوا ررحم هددلا طخ وا و . یدا یاو طخ



 كس رلنهاک طرق قرهلوا هنفرش كن اقس |س ویمطب رلهرابع

 و هتشيا . یدا تبع كتهمایما رب ییدلبا رادصا

 كيو < یدناو هددیشر نده رصم دالب هکو کم

 هردر وشمو فراعتم هب د یسهکو کم دشر هکردنوجا

 یجبت یعخ و « قلوب ینساجم فورح كنایک طخ
 ويما اسان «دالب رک | الوا نوجما كمءلا تارقو

 . رلیدهللا تاعبتت یارجا هدنرزوا هکوکحم و نوبل

 كجهدا هظفام ینسهملعترهش دنالالا كنول ویماش

 یسکو کم دشر نوبل ویماش) هرزوا ساب الات

 یتسابفلا كنیطیقطخ تیاهن هشارغواهشایغوا هدیزوا

 لتیخ (.ددتاذ یهطا فتک نت ارقو جهت لوصا

 لیصحم تكتهطبق هقسع راب 12 تن زوج خلع

 یمسق ر .رلیدهلا یعاتم فرص «رلیدلو وق هنقیقدو

 ته .ء رایدشلاح هفموقوا « هک رکوا ق ناسا

 مظننو فینصت ییهطبق تادآ یقاط رکید «رلیدتا

 . رلیدهلبا تریغ فرص غا لو او ریسفت کما

 هکم هلا ناسهدارون ین رات كن هیملع یعاسم یهدنایوت
 كن هیطبقرات ۲ هک هديا ناب ىوش طقف . قو موزا

 هدنصا قیقدنو لیصحم هللا هجو هضورعم تروص

 هدهسنارف هدنما تاود نالوا قوبسم یسعاسم

 «یوولاس هدابلاتا «تولروتعن هلا نامروول لراش

 هدهرتلکذا «یامهل هدادنالل وه « یللهرافنوا «ییللهزور

 مای سویسیل هدانالا < سکنیهو سرب « نروبسوا

 ملع رنو هکر دنایاش هرک ذ هصاخاب یسیماسا كاملع

 . ردیرلمداخ كلبا ۰ یراسسوم كیهبطق راي آ

 كن هطبق را ماع هژورود لئوناما هرک وص ندرلنو

 تابارخ «تهرام تسوکو" < ریلس هل دیا دع یسیحم

 قالو « هلسارجا تافاشتک او تاعت ءدىن هبط ق

 كنوو « ردشعآ مان تاستک | هاا کش كازسهز وم

 املع قوح ر a ندا ماود هدنوزوا را یمیدجآ

 .ردشمەلىأ تمدخ قوج كب هنسیقرت كن هيطبقرا آ راع

 ندهمایرس رام ۲ ملع املعلانیب هطبق رات ۲ لع هدزعامز

 ردل ومقمو ب وی هدایز اه د

 سس ۰

 كنویل ویماش یتیها كنطبقراث۲ ر هکرویلیروک

 نوت ندنرزوا ضرا «تقیقح . رالشاب کک

 یاس ر نالوا شلدونوا ًایک ۰ سلوا لئاز نوت
 دیشر هتشیا .ردتمدخ رب مهم ردقهن كمةلبا احا

 قفوم نویلوپماش هتمدخ و هللا قیقدت كنسهکوکحم

 ی كنه رصم رای لع هلا هحو و « یدلوا

 هغع وقوا را له «یطمق ط قترآ .ىدەلىا ى

 0 هقلراقج را قیاقح یرلقدلوا نماض
 « ندرلتسر انعمی اا راظنا یر ندرصع هم وب

 نلیدا قلت یک همسر فحت ترابع ندرلشق تماص

 یراهفحح ران ییدلما لیکن هدف درک ع وا

 . یدالشا هغع وقوا

 فر «یرلکدروتک یرلبا كرللطق «یرامم نف

 هد رصمض را .رد یس رب كن هلشء ن ونف ی رلکدر دا

 هکردنوجا كو یدا لوذبم یرلشاط ان تاغ

 . یدلو یو قر هداب زكي هدیرصء ةعطق قا رامعم

 هام ی رلشاب هدنسیداو لس « راندا تحایس هرصم

 هعدق تادا نالوا شمردلاق هناعفرم یرغوط

 ناربحو توهم هحردوا ندنساشاع كنهند *وامو

 روصو فیصوت «ینرلتاعاطنا «ین رلتادهاشم هکرملاق

 ما ھا مظعم وا یدنسهدل هزبح . رله بتن هدا هديا

 < تنی ریال « مره یلةمدق یهددراقس لوماوا « هلا

 دوجوم مدا هداند «یرلدعمقاب راقرصقالاایو ص وق

 ا كحهدا نونع یرابتعاو اشاع راظنا هقدلوا

 نالوا لکه و دو مظعم ون كعدق رصم .رذندةىج

 هدنقرش بونج كنهزح « هدنناب یسهرادعم تادیآ

 رلهدیآ یهدنرلب رق ریصوو نابرعااةیواز نالوا ناک
 تادنآ ناناو هدراهرق راس راوجو روشهد «بلبا

 : ردرک ذ نابأاش یخد

 یرغوط هبدبعصتاهح مره < وا روهشم یهدهزیج

 شلدسا اشنا هدنرلنماد كلا لناس نالوا دتع
 . ردیرلکوس لا كرامره نالاا |

۱ 
 ح
۱ 

۱ 
۱ 



 س ۵ =

 كمه واو هلا هجو یغیدلوا لر وظنم هدرار

 یبهعبرا تاهج یماض ترد كن سهدعاق كنکوس كا
 تبسن ر كلم هدنلخطس كرلعلط وو هنس تراشا
 هدنماقم توات هدمره نوردو هنسلو هدنرزوا هتات

 هتسلوا دوحوم رلهقودنص یوتحم یهو ماجا
 ید دصقم هوایسوهیمارحا تار انتسا كرلن ونا رظن

 ىح . ردهدقعلوا نظ یفیدلباب هرزوا قلوا هر هلا

 هدناته معو شملوب هدنروما فراعم رصم تقو ر

 نالوا لادا بق:هلصخم یکلق ظن هتسلک فوقو

 دصر هحک ةد نوک ترد هدن رز وا مهوب اشاب دو

 یارمش ندنرلقال راب كنهوامس مارحاو دارهدنا ارجا

 كمایهایسهیعاعش طوطخ هج راو هنسهماغعافترا یلاع

 هدهاشم ننکیدهلا تباصا ًادومع هنرلحعطس ییونج
 عالضا كنسيناتم ةدعاق كريبك مرهون . رد س مالا

 نوا ورتم ر زوتوا زوبکیا ئر یه ندنسهمبرا
 لیماک عافترا «مرتم قجرب یخ كنسمالباق . ردبتناس

 قلا ناسکس زو عافتراو هرتم ق لاا قرق زو

 . ردورتم قم

 كرپک مرهو كرهدبا باسح قام بابرا ضعب
 راود خسررف كس هدنعافنرا هرتم قلا هلا یرلشاط

 نویلمکیا كمرهو هکنوچ .ردرلشلو ینکجهاسهایباب

 یکم هرتم تلاشت زویشب كب ییا شع ۲ زویشب
 ردرا و هطوا وا هدنلخاد كركم ره . ردراو یشاط

 هکن وخ . رد شم هم رک هنا ز ونه. ردهدننا ۲ رب نی

 نام یرکید .ردشلدایق هللا یک اموص رب كوي وب
 . ردربارب هللا ضرا عطس

 ك هطوا یجنکیا . كعد تاق پوا

 ثمره هطوا یجنجوا

 : ر دهدن زک

 . رلب راو هو وق ر هجلنا زار ندنناپ

 یره و نالوا کوس كا كن رام ره نهج

 نوعرف رب هدنمان ونخ ندهنعارف *هلالس یدرد

 .دلوروک هدرتا زمکی ددلبا رک ذ هن «شمردتآ اشنا

 نومأم ندهیسابع یافلخ یریبک مره ًارظن هنکی

 تیابن بوشیلاچ قوچ كبو سما قارس هفهریدچآ
 لاح جوک هلشت ۲ یی ناناو هدکلوروک هذهةلاعا

 ینیدلوا ریاقم هدکدلريک هنماو .شمریدشا حتف هلبا

 ردشملشالک

 ند یره 5 نچبکیآ اە مایه | هژم

 یعلض كانسهدعاق ۰ ۱۳۵ یعاذرا هدكیو هکر دهدنآ

 هکر دیمره سوت ره ده نیست وا نا زا مته 4

 .ردهرتمشاس ۷ ههرتم ۱۰۷ كنسهدعاف 17 یعافرا

 قرش هرتم زورشب كمره یجنکیا یلکیه لوهوا
 3 رده دنف رط

 هب ربق فویک  کهدنرلراوج یرارپش بو سیف

 هدیرلنا وا ی اک هدنسح ین هداط- و رصو اص وصخو

 قمی اد5 خوی تا دا ن و و اھ ماگ

 ماع رب نلیدیا اشنا ضرالا 4 یراقم وادتکخ

 عافترا هدنراشاب یی كرلنوب هکردترابع ندیم
 هدنګ رات ۱۸۸ ۰. ردتربح ناباش ردق دیاعم ندا

1 EL ۹ : 

 ندهطق هعأ و
 ب

 ورهسام وسوم هدنر ندراقم و

 راس ر ءمشم هدنرلخ رات نانو هک ا ا کا

 یتا وم نایدا هظفاحم قرهیأوز و چیه رد نسرتسو

 ردشلو
 هدرصع و . ردندن را ۲ یرود هنعا رف ؟هلالس و

 قوا تی را فول دا رام کھا ساق

 قیغو نیزت هقودنص زکلاپ
GE GFی  

 طقف . یدا ریلیدیا

 کا اعا

 4 باش كحاورا . یدلوا دءعم یسارخا هنعانص

 هدایزكی هلا ها تایح « لثاق ها نادا دیدجمت

 «یرلمر و تها هح ردو ه ر اة كقلخ ر نالوا لغ وتم

 هنااح موم نوجا هظفاع ناك ۇر وح ی رلدسح

 یک ۱ رتلس ها شالک ۲ یا وق كاب یاسا یرلع وق

 ا و ںی ی "ام زالاتحم «وانم

 لس هرلن و رلسایو هکر د یر اقم قوتعلاناس

 دع ندلاع ساو ۰ ررو یا ( ۱۲۲۱0۵۷۵ )

 یدیا رلرلبا و  وهط نوا هن زامعم وار 4 و



 س ۵۲

 . زدندننایدم یرود هبرصم هنعا رف یچنم رکبو

 را 1.عونوب هکیربق . لیسممار یجنشب هدنجما رلود

 تاب وتحم ماط رب «رلیدیادع یساقیقح هن وع كلب راموە

 زمتب یلیک هتیوکید ندنرب « ردنیزم هلبا شوقتو
 ( 06۵167169 ) ندرلقوطعم « ندرلنولاص رمنکوت

 :.ریلیراو هراغ یفیدنلو كنهقودنص .تیاپن كرل

 هدهاورخا ,تاج ۰ ےک رح و رس كح هدارو 8

 .ردشع ول وا رب وصت تابوقعو تافاکم ینحالوا رهظمكح ور

 نالوا قلعتم هننایرج .تریوص هاتایح هدراراغ کید

 ايان نحمر < كلسن : ریلیروک حاولا

 باتک ۰ نیبارق نلیدپا .مدقت هرلموهومو دوبعم
 . داپراچ اه وک هدرلراود. تارقف شعب ندناوما

 كرل رصم معدق. یساشنا ض رالا تحت كن هب رق تادنآ

 ندتیارخ «هنساق و ماود كرلرام هدن رل هرن د دب اقع

  ارویلتشالک ۱ ی رلکدرو فی هود اه هنت وصم

 كنم وق طبق :هتشيا یساق دلدسح ۰ یساق كرلرام

 «كعا همادا نيج كنولوا : یداقتعا ةدقع ییا

 زوم | ای تی نالوا عزا یینح را

 ووت نیش یک , جاوا موز قح هوا تا

 يال امو یرارامع طبق ؟ریلبنای لصاف انب ر .یتج لا

 یسهدعاقكن ان رب قح هیملقس هکر د مبسط ءرلیدتبا لح

 حشر ی رجا قمامر وط رل وص ۱ للوا شدند

 ندرلهةبط نيلاق راراود زغب لوش نوجا كم ا

 ارت اما يا یدک هنر
 ۰ ۳ س ۰ ۰ ۳

 بش ی اع ولو قام او نوغو « مسج تیاغ

 بک مچ

 ندمارها ییسدنه لکش قفاوم كا كنانب رب هلون
 . ردمارها نالوا نود ندنضیع یعاعترا هص ااو

 هل و هدنساشنا دارا ایکس < كلوا هيا هد دق رصم

 هکر دنوجا كيوب : ندا فداص الّضا هب انتعا ۳

 فاو نریدنلتش اعا ین رومعم, ضرا معدق ربصم
 كن وما هدلاح یغیدالاق را نوکو ندهبم وم وهبص وصخ

£ ۱ 3 1 
 نوصمو 3 وف هرزوا ترم | یرلهاکتماقا

 ةءدبقع نلیدا ةاعارم هدئساشنا ےل رب اقم ۰ رد شا

 «كتج انس ءریلیروک_هدهدنرلاشنا . كد اعمیرتا كت هند

 دی اعم ندا نباح يت ريغ تربح رظن هداز کا كراوز

 وب ون, یرب ندرلنلوا رک.ذ نایاش .هدایزكا نده رصم

 نویرامو .نامولوب. هدلحم رب بیرق هنلکیه لویا وبا
 تموکح كلی هکارتدنعم :.نلیدما , فشک. ندنفرط

 لنصا هلا ةيتلاغم تادبا . «.ردندنرام ۱. هسا وعرف

 . ودیا Eh لنصاف . ی هدننب هب رامعم راب

 نالوا شلدیا نفح هدنت یلکیه لوملوا یرکید
 کمدبت | ود شل دیا هل .ینوزد ًاریخا هکرد دبعم

 هدقانراق .زدندنرلمهم كنیلایم عونوب رلدبیم كونو
 ص وق . ردیم انب ۳ ساو كا كنابند یدعم«نوما

 کرد نایاش صراط اه مهایدنمم نر کهدرصتالامایو

 .یراهلارد ۽ هروق هقتشاب ندرلنو . ردناسو

 ؛سیاس«هیندلنرید .ءولآ < سیفونهمآ « موئوسهمار
 کهد ( یرلدیعمتاف + مو همارتس ) سیفع ۰ ۰سینات

 هلالش :یچنکیا نیجشرب ۰ هدهب ون «هدرلهحاو هلبا دی اعم

 ترابع) ندفوهک كوو شلو وا هدنجما شاط هدننب

 نالوا مهم هدیایرامعم هدرلن ون هک رباک رلدنعم نالوا

 هدارو یا رع و مس ر كرلاتس و. ردندهبنن د ل

 . :ضەلیدیا لکاو داربا

 ,نکج ها افتک هل اناسو رک ذ نیسهیموع فاضوا

 کید بت نج: یم هیت انا. ربصع اجاب | كن یاب و
 رانلوا هده رد ,طرفم كب :.یراغاضترا .یک دیاعم

 ر هکزدکلام 1 خاتم دنا هلتس

 ء .یرارامعم رصم . رلردهدکغا تمواقم هراصعا

 كرلوپق هدهسیدیا . رلریلیب ییهق و رک یرلاشب
 رک نوجا قهلب ینرلهرآ. .نوتس « یرزوا
 ی وصا ؛زک زود اماد "۰ رلیدعا .لانعتسا هقو

 واف وتس ترا بابل نو چکا كنوب ,.یدیارلردیا حیچر
 «هساوا قچا ,قوچاریز یدیا رولوا زا كب یرلهرآ

 میسج ردقوا هدلح و قجهیلای هبق ایو رک هکمادام |

 كن همسج "یی ابم و زکلای

 115 یک نت 0و0 REDE کم ار و
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 وس فر ی ےک ی ےس ہوا ا اب ق ےک تاک کیا دک ھم

 شاسی ات قم.

 ا و س

 كرله ایاس طقف . یدا لکشم قلو یشاطا قایق هوم

 یشاط قاحص ۳ آ راولوا iT یرلهزآ كلن و

 ۱ ردا دانتسا هدنروص رب مکحمو نمتم هشرا ززوآ ۱

 كنوق .یداریلتجا هدر هترواوق هدنسهبخ "گكدیعم

 د رانو هکیدیا ریلی .اشنا هلقکیا سنج "هدف رف کک
 راتاو هیاشنا ولردوت .یدیاریلتن اب یلوش ؛هدیرل رود ۱

 یدق نانو: نم تیدیازل رز انا
 . ردراو اطخ هدکمهلبا هییشت هنرلدبعم نایتشنرخو
 تدحو نا هدهسانتسرخ د اعم “ەدە اتو د اعم

 یط یش رب چیه ندرلانب و نمی: ردراو تروص |

 هکزکم « نمدلدیا هوالعو مض یش رب چیه هلی |
 هیطبق دباعم هکوبلاح . رلیزوب روض كدبعما «كنانب

 هک داوروک موزا هللا راضعا بقاعت ."ردلکد هلو " ۱

 تسحسو ا یش انعنا تارو الا زار و

 هدرصقالا الثم . ردلباق كمهلا ليد نتماشتحو

 ۰ شملوا اس هدرلنامز تفرش رلدنیعم کهدقاف راق ۱

 . ردبکم ندههدبعم مانتقا شمتلک | هزار

 هدیاب ون «هجنلک هتناقیو تاني زت" كنهیطبق دیاعم
 کیا كنوق عزا .ردهداسك یرلدبعم معدق ر 8

 هناقا هلسنم ررن شلاب ندشاط هراکب هدفرط
 راراو د ۰ ردولوط هما "تاکوکحم یزاززوا هکرلیدا "

 یتسیرکسعفرشكسنرت نریدشیااشنایدبعم ؟هرترزوا ۱ ٠

 هان شوقن ینمی هعرابق مرا ندیا ریوصتو ریهشت

 "ین هدراشقنون هدرلتروصو .ریلیروک تاکوکحم هلا
 كنهکرعم ۰ كتنادیم هرانحماب سنرب نالوا دم

 بوکچ ییهیرح یارسا ابو . زونلو هدنتسهروا
 رلراود "الخاد ءرلیدا زارا هدا تهرب يک رور |

 ند راقو هدنرزوا رلن وتس «هدنرزوا رله ایل هدنرز وا ۱

 « های ناب هکوکح حاولا ۰ هشوقنم تا یو ياشا "

 هدهاشم قرهلوا هدهرظ انتم عاضوا هدنتسوا كنرر

 فداصت هنبرلتروص كراها ؛تاسنرب هدربیه : ایدیا
 هدرامنص و ردنا عدقت نابرق هرلهل ا سنرپ ۰ رونلوا "

 لوبق یتساءد .كسن رب هدرلها شعلوا زارباو روصت
 + ردشلدا هئارا یک رویدبا فاعمسا یولطم هلا

 یرلنوتس « یرلهایلس ؛یراراود كرادبعم هضالخ

 په هشوقنم لاکشا «هتوخنم روصندیا ,قیف و نییزت
 . ردنا .هاررا ی رظانم ,شتسرب

 رب اما نوبطبق هدیئارتلکیه نف ۰ هدتش نف

 میادب كجا هلیدبا قالطا رات سوژر ۰ هدیزک
 كب هدرصم تعنصو نف و هکردرلشمرتک. هدوحو

 ى دوو شنا یفیدلوا قرتمو ربتءمیرب ندعدق

 كح هل دبا شتفتو قیقدت هلشال یرا ۱ عونو كمدق

 هڪ دم هنعا رف نت دم نوش هکریلب روک هتسرولوا

 لوح چیه یغیدلاق هدفوقو اح كن یشارتلکبه تعنص

 ریغو طلغ رلرکف نلیدپا مازللا هدنقح كيدا قرتو
 ییدلب | دادتما ك هنعارف نم کن هدرصم .رد جګ

 رارود ع ونتمو فلتخم یشارتلکیه تعنص رصع قرق
 یزو یندن هاک «قرتو ضبف ران آ هاک « ردشمرک

 ۰ ردشمرتسوک
 بهاذ هنکلسم هبقیقح ًاهنک هطبقتمنص یرلادتا

 «یدیا رویدیا یعس هدیلق ېک یفیدلوا یتعیبط «یدبا
 ماود هدکلسم و ردق هننامز هنعارف ههلالس ىج

 ینویهک هب یشارتلکیه تعنص هدنامز و یدهلبا تابثاو
 یتونهک بولسا .یدتاذوفا بسانن نوناقرب هلدتالو
 هنعا رف ؟هلالس یجب ۱٩ و ىجحب ۱۸ هنحوا ٌهطق

 ناوآ كبسمار نوعرف « ردشلوا لئ هدنرود

 زو هطاطحا یخد كلسم و یرغوط هنتموکح رخا

 راودا هدهیطبق تعنصهنب ارکوص ندنامزرب . یدنوط
 هطبق تعنص طعقف یدلروک طاطحا راودا قر

 قح.یدیا شت | بثاغ نکلبعیبط تب وه هینسهیلصا تیم
 قج٦ هدرلرصع ناکارکوصندهنعارف *هلالس ی٩

 «داجما رکف هلس هدنراآ قالراپ كا كن هیطبق تعنص
 دلقت هدهروک ذم رات « رولوروک عادا حور

 . رولیدیا هدهاشم خاسنتساو
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 هدنا ینادنآ روهشملا كنیطبق "یشارتلکیه نف
 : ردنایاس هرک ذ راک دست ۲

 ندنشاط ےرک هکراکریخ ینمی یجروغو كک ۱

 . ردظ وفحم هدنسهزوم نالو هدرصم بولوا لومعم

 2 «بت وها ر»هلب | یلکیه زفاش ىج زاینایول و هد هز و موي هن

 هع دق تسوکعم تادنآ و .یرللاث ك « رهن » و

 یهدنسهز وم روولهدسرابكاذک . ردندن اب | هه رصه

 ردشعولوا زا ربا قرهلوا شملموچهکلودع ايو جزای
 ۰( ردشلو هدندنع» موت هار ترام ییاثع و )

 . راھ اع ءزوک ذم رود

 هکردراو لاش نداق رب لومعم ندحاغا ئات ماد

 نانولو هدنتسهزوم روول

 تیناغ «هدمزوم و هتد . ردالاق- ندننامزرلنسمار
 یجنتل ۲ نوا ار۲ ۶۲ وا نالوا لومعم ندناوص نفی

 نانلوب هدلحم مان.مرفک. ۰ ردندنراب ۲ یرود هلالس

 لاثع نالوا لومم ندساک ر رخ نیو ترودو

 سیفونمآ یجنچوآ نانلو هدنسهع دق ةرلب بت هلما

 سیالو یثاب كن ( 1۸1۸ ) ۱۵ هجلارق < ی رللکه

 هدنسهزوم نالر بولولو هدننابارخ یسهعدق هاب

 «یلاتعت لزهر ا لوچ ندنشاطتبنارغ .نالوا طوق

 یسافق.نالوا ع ونطم ندنینارغ ك نسمطوط یبنچوا
 لومع« ندتینایغ هنی ۰( ددهدنسهژوم اسناتیرپ )

 رای ۱ هد ( ندهدنسهزوم نروت ) ىل اث كل ینمار

 ندجرب . ردناس و رک ذ نایاش هدننايم هطبق ۂقبتع

 مےدق كا كناسد هیطبق هءمعص تالاثع نالوا ل وعم

 نالوا ندیطبق ةقبتع رام ۲ ..ووندنناعوتتصم» منرب
 ریوصت ی رله ا طبق ندهریغص تالاثع عونصم ندجنرب

 .رونلو هدهزوم یه نام «ردقوچ كم رلرثا ندا

 یرل هیعانص ,تاریث تب .ردشل ایا هدیتونهکب واسا : رنو

 : ردرهعونص+ رظنه تواسق

 كچوک «.نالوا ع ونصت ندقاریوط "شیب
 ردقوا رلنو هخاک هيه رق تالاشع نانو هدهعطق

 . ددفوهم هدف رطره هلیمان هطبق راخف هکردقوچ

 رد قود

 هدنږارزوا .رلرزکب هرلایموم یفیدنلوب هدنناي ءرلنوب
 ندنرلباتک هزانج طبق هکریلیروک تاکوکحم قاط رب
 لیثاع و كرك . ردترابع ندنآ رقف نالوا جرختسم

 « نيد ( تعحاص ههدام و ) بولاق دا کو هب ربق

 نالوا یابق رب هدننروص یاب ناوح ایو ناناو
 چیه ندن رظن ّةطع هقیتع ران ۲ ماع كرلیتسد قارب وط

 كج هنبرزوا هبنغ راجا قبقع . ردقو تیما رب

 . یدیا شعا قر یخ هدعدق رصم ید یعنص

 را ا ندیا لاقتنا ردق هزعامز قرهلوا قلعتم هنف و

  رقح یرلمسر اسفنخ هن رزوا هدایز كا هطق هقسع

 نالوا شلردلوط لا هربق تاکوکحو ۰ .شلدا

 لصاماو . ردقوح كب خد رلنوب هکر دهبنک راخا

 ۱ ااا داراب 3 ماچ تانا ق
 ., ىدا شلو شابک و وع هدایز كب هد دق

 نالوا .شلزاپ هنیرزوا قاروا ( سر ), وریاب

 ردقوا ًاضمب یسهنی زن شوق ۰ یراهانک كنادوسم

 .ردنایاش هغع ولوا دع ندهدیذک رب را هکر د نم زر

 اکنر ,یسهخسن چاق رب نالو دلا, كناوما بانک

 نییزت هلبا رامسر « رلشقن كوچوک كوچوک كنر

  یعریچ رطن:كتعنص بایرا. هل نوکوب_هکردشع ولوا
 شه تعنص هدر چیه .ندهع دق ما . . رو دیا .بلج

 ۰ ددشمالوا لصاو ه یفرت هحرد یغیدلوا هدرلطق

 ندیرراقوبر,ي.رلن وتس یررلراوید كدام« موقوب هکنوچ
 [ ها یریصت9)سع هاب نوک نوک ناو یاب
 هدباعم ,نکلای قاوب..یدپا رلردیا انتعا هدايز : كب
 دارلایکس ِ لر هناخ یرلقدر وطوا ٤ لکد رسوم

 "اشنا ضرالاتح « رلرایو الخادو ًاجراخ ین راراود
 هاکباوخ كرانلوم « یرلربقم یا رب یرلکدشیا
 ىدا رازدیا نیولت هدیراهتودنص نالوا یرلیدبا
 زعامز هکرذهدز ردقوا « نکنز رذق وا ناولاو

 هدهحرد كخ هدیا تلخ ین را شخ رظن كن رل شاق

 ٤ راش ا هظفح + ردق هناوکو یر لتس ادو توارط

 ا 4 2 ردرلشمال وص چیه

 نگو رو را 13 جوک را و
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 را راسو هنسه رامعم تادیا كعدق رصم

 لاوحا كنه مص« دالب تالصفت نالوا قلعتم هعدق

 یو هدنتح یسیماسا دالب « نکیآ ریلیزای یسایفا رفج
 دارا هدنتح یرلصاخ مسا كنهدوک ذم دا1

 . ردكح هل دیآ

 هکقیئدم ینادلکو یزو آ _-.هروتآ هقتعرام ۲

 هدرلیداوتبنم کیدهلآ لیکشت كنرارهن هلجدو تارف

 هکردشقارب تابارخو رام ۲ ردقوا «ردشمهلا هز”

 ۰ هنسهع دق تردق كموق و رکو N كرلنود

 رلهارخو ناراو .رددهاشو ناهر هنتیدم هحرد

 یفرعءو تیدم كرل روت ۲ هکرودیا هاراو تاسا

 قرتقرهلوا یزا وهو یزاح هنتفرعموتیدم كرلیطبق

 زا كب تها كيهعدق تیدم و طقف . ردشمهطا

 یو هکنوح . یدنالشاب هفهلوا یب یرندنامز رب

 یرلکدریو یتمان نی ها نیب ینمی ایماویاسم ككرلست

 مست ندنرظن ةطقن  هقبتع را آ كقارع ةعطق

 .ردشک رصعمراب زونه ییهلدبا تبثت هنفاشکتساو
 هاب نوکوب فاشکتساو مبتن و هکزریلیب هبد ىح

 هدیراب رهش ترضح هیاونارمهیاس .ردشالشاب زونه

 نالوا یر ندو كه یصع الت توت
 و ارکوص ندقذناوا لک ا یطخ یرفودنمش دادغب

 لصاو ههحرد نالوابولطم تاو تاثیشت یهدیاب

 روت ۲ ٌةقتع راب۲ تقو وا قج1 . ردكجهاس هلوا

 . ریل هناوا قیقدنو لیصح هلبا هجو ینیدلوا یقیال
 موق نیرو یاب لتر رلهارخ  یهدنرهلا نیب

 : ماا سنو یو قحم و وق . ردنوفدم دات یرلهس

 هنارا ینعقوم كتسهع دق لب هونی هدنن رق لصوم رللت

 نالوا ناک هدنلامث :خسرف ترد .كالصوم .. رلردیا

 كنوغراس ندنرل را دمکح هب رو ۲ یسه رق داباسرخ

 فک هداروب

 ككتناح, رزاج . رد شملا ارجا تایرفح هد رق ون 9

 هکردراو ه رخبص رب, نن,دیسامقنایواب .یرغوط هن رلعبنم

 ۱ وسوم , رد روم هلب | ینارس نلیدا

 قرهلوا هنمایو فرش كبرث انس هدنرزوآ كنو

 . ریلیدبا هدهاشم هکوکحم رب لیذلالیوط ۰ نوزوا

 < هدن سهن رق هیهالس هدنف رط ىغا كنسهداب هوس

 نلیدا رک ذ یمسا هدتاروت یم نجاد دالب

 هغ « ریلیروک یرابارخ كنسهداب ندر ندرلرهش

 و هکردراو زورغ لت هدنفرط ناي كنسهدلب هونی
 .زبمحمن هرزوا قلوا یعقوم كن رهش لاک معدق مسار

 راسالا دوخاب رو ا نا الا مد لا وجو هنب رویلیدیا

 كنتموکح برو | هع دق هاب و هکر ددوحوم یرلهارخ

 مسحلت نید تاقرش لق ,یدما یهوکح رقم ىج وپ

 راظنا شخبمظع كنعدق رمش لبرا . ردهدعقوءو

 ات «ردهدنفرط قرش كن رپ هاجد یرلهارخ نالوا

 ؛یغد هدنتهج برغ كرهنو هنی . ريلیروک ندقازوا

 یرلراوبید قبقس كنسهعلق ارت هدنجما لوچ مات

 یرغوط هقرتش لامش هعو رهن " رونلوا هدهاتنم

 یساریص رالحم نانلوافداصت ههعدق تابارخ هکدادیک

 « نارح «نیدرام « نیبیصت « راجنس « ليج لت هلبا
 .ردرلهدلب «رلحم مان (دمآ ءادیما) رکیراید ۰ هفروا

 كنيااوح و هک لد هب یغاشآ هڪ وب یرم تارف هني

 نایاش هک. دو دق هدنسهطب رخ هقیتع رای مع

 سلبارخ «ِكحهرپ ارکوص اهد «امغوز مدق قرهلوا

 تانسهعلق .سیمهکراق روپتمو عدق یساررب . هکرلک
 ینامآ و , هقار «شیروس هدیغاشا اهد . ردیاک هارخ

 نده روث دالبمدق كلذک ءامیکزراق «نابآ لت نما

 . ردشماعوا فاشکتساو مت زونه ږلنوب هکیدبا

 هدیرلتیندم اموروسرف هرلهدلب وا رکو ص .ندرلپ رو ۲

 ءاراقبل هدیايموب .. یدبا شمهلیا شن تیل اعف ضعب
 هدنلحاس یره تارفهلا یراهارخ بز «وتانع «اتفار

 هدنو یره هلحد هنو هدنراوج یبهداب تيه 5 4

 یغد رال نایروک هدنفارطا یس وق, اراماس مقاو

 رک ذ نایانش,هبصامباب ندر طخ: هقتع راب |. لو

 . ردناییو



۳-۱ 

 کس 4ق.دع را لتمق 5 اا ع ەدە ادا

 . ردهداز اهد نده رو"

 نوجا كما ر اهظا قفرعم نا .E لق دالقاص رانو

 6 ارز اس هرو ز وط تودا زاظتا هتنارل هم راق ك رل رفاح

 ل راش یقنص نالوا

 تسرلرهش هلحءدادفب « (نوفشزهتق) لشادلا « قارع

 هثلشیا هنلشیا قو ندّرصع ی رک اینا ااو
 . رذشعولوا كرادت ندنزلهنا رخ " لباب نم هم هل تکو

 حاطبو ندا دادتما ردق ههر وق ندهلحد لار و

 جد نی ناننزه هدر قاتنا وے لیتو یاب
 هقرشع شضاقنا " نتهلزنک هدنتا۲ نیلوحو" كتاف هلا

  ردلامالام نا یرلتغس

 كم دق ی کیا

 . ردشع ولو هدنراوح

 هدرللم مای ماج لت « هڌالالت ۰ نولل ۰ هناود

 ندهنادلک هم دق دالب .ردراو رلکو وا ناتاضک روش

 مت( اؤ یفص ) هدایت

 ىرەت رق هحالصو هبحوا یرله رخت

 « هراغاو «"هنروه رآه راصن

 هوخروا دوخاب دوروا ( هنلک « درفس ( زوی

 اسرال « ( هدنراس وتا ) ودیرا ۰ ( كرو )

 طقسم ك مالسلاهیلع مهارا ترضح ( _ٍِِ (

 الان و رای الت ونس € قم ) م ناو

iمولعم یرلعقوم كرارپث ضعب ی ۲ ( حول  
 یشدلوا صقان تایرفح نلیدا ا رجا هدرلارو هدهسیا
 هلس یعدق رپش نولبا . یدمرو یخد هرم رب ست
 هنوکو بولوا نوفدم هدنتلا لوحو هقبط ر نیلاق

 و بام یا زا نا ته ماکت اف
 *یضا زا < ثالوحو هقرط یغنیدلوا نوفدم ك هحط)

 ° ( Borsipa ( ابیسروب 4 سر هدنرزوا

 هتشيا . ردولم هلا هقیتع رای آ هکر ونلوف یرلهن لبا

 یسهقیتع ران آ ملع ینادیکو یرون ۲ هکردنوجما كنوب
 .رده-نلکشت رود رونه «ردماعاب و صقال ك زونه

 لصوم كنتموکح هتسنارف هدنخ را ۲
 ۲ قام هن هبق رش هقتع راب ۲ ملعو ناتو یسولسنوق

 : ندنوقتع یاملع « تاذ مات ابو لما نالوا

 ینعقوم كرد هون مدق هللا یلالد د لهوم . ر

 3 قوا كو . یدنلو هدناثشت 8

 ارجا تانرفح ةة یجونوق نالوا ی
 طخ ملا وژاو کیار ندیلا هدارو

 . یدبا شمل وب رلهلغوط یلیزاب هللا یخیم

 كر ەر وا ۳ الو نکیآ رک نداروا لیوک ر

 ۳ هدن وک داناش رح عب «هده رق یشدلوا یک

 وسو یدال وس یقیدلوا لوذدبمكل كرات او فح

 هداناتسرخ درهدبا كز ناک یتایرفح جوت وق انو

 2 1 تا ییدتآ ارخا دارو .یدشوف

 رثمسر ےلج راق زا ینعی ةا شوق هدنل وط ردق

 رلراوند وب . یدلوت رلراوید روتسنم هللا تاکوکحمو
 هوس تكتوغراس ندرارادمکع هرو

 . یدر دتا

 هدانا 2

 ا
 دم زاب یایاش كنسوتاش یعیدلوا شمردتا اشنا

 .( ۷۰۵۰۷۲۱ دالملا لبق یدا

 ی کن روا كرل سر هعراقو ندنالف . ھنانلوت یاو اعم

 كيابو ویسوم

 .مدنم را ٤٤۸١و یدلآ یال كنیلام «یدراقح

 یظعا مق ك.هقتع راثآ نانلو هدهروک ذم برق

 - روق نداروو یدلرتک ههرصب كر هلن دیک ا ف

 iE و .یدنلوا لش ه هسنارف

 رب یسهلج «ردهدنسهزوم روول هدسراب مولا هقبتع

 «لشاب ناسنا «رلکوکح هانی .ردنا تلالد ههاصا

 ندا هلداحم هللا دسار «یرللاثع اغو ےسج یدانق

 هللا یسهنیفس ناروم

 هبرحو دص « تاب وحنم ندا روصت یود ر

 ۱ موه وه: یرلهرصاحم هک مقا ومو هعلق «یرهرظنم

 | رسا «یناعدق نابرق هرلهلا . و اهد «هراسوهب رج یا
 « ریلی دیا هدهاشم هدف رو دم ران هرلر وصت قاط

 . هدنمسا رایال نانلو رضاح هدننایرفح كناتون ویسوم

 هددورت لت یسوت اش هنایو ۰ یخو ناب زلکنا ر

 4 یهدداآ نس رح هدهدارو ٠ یدتا تاب رفح یارجا

 هزلکن ارادلاازخوم :یدنلو یروئآ ر هاشمهوئاش

E TOE 

AREK 



 سا ۷ س

 هنن اب رقح قم و وق شغب ذل وا نکا

 ةه لب هوش هکر دولنا هحو و هدأ

 كرت ۹ وم تاناتوب

 . یدوهلتا ما ود

 گیت هرامکتا ی ول و رھ ع و ارس هءدق

 من نايا ان هددو ۶ لت هد ون ۇق و

 اتنا هب «رتلکنا رل هم راق

 3 نم و قو دور

 ةر هکرلت ولاص

 هل بم یون یدلردن وک

 نالوا* یواح ی ل وجع

 هللرورصوت < ردا تنش نا

 ردزومروه ۰سونفول تننک ویشوم .یدنل وا لیکشت
 كوران "ویتفوم نویقشع لاعو هام یک ماشا

 قحو وق ردق تخم را ۱۸۰۲ 4 ی

 ندفرط رکید . یدنلوا ماود هنایرفح هدة دوری و

 ینواشنوق " نا یا لضوم" ازکوص ندانو

 هل كنسواش دایاسرخ ید مال روتقو نلیدیا

 . ىدا رووا لوفشم هلا یراهظاو
 ااو مک لس ندقدنلو ینهداب هوش

 قمراقح هنادیمهد ىع دق رهش لبا ا رکوصندک دلدا

 نوجا كلوب یتموکح هسنارف

 ناسک

 . یدنایوا رغ

  تهر ةن . یدجا تاصیصخم قنارف ۷۰,۰

 ی وانت و هدح قباس یتسایز كلون هک یدردنوک هبش

 ید وا عدوا هناذ مای لتسرق سا اا وف نانلوت

 سکلف زامعم هلنا ره وا لوژ ندنویقیتع یاملع

 هددو رب سرب . یدا ندنساضعا كنه و یخدساموط

 ند بقلق ین [۱] هرس تایل نلیدا ارجا

 لیدناقساو هتاعم نانلق ارحا ضرالاتح هلا تاودا
 كناسولباب عدق طقف .یدالوا رمثم ردقوا یالمع

 . هقبتع دانآ زا۲ كپ كردبا یسهبیرخ ایفازغو وط
 هسلع"هلحر هدن رپلآ نب ره وا لوژ طقف < داك

 طخ هب رو ۲ هدن و هکیدسنا رش ۸,۹ رب م ها مای

 صز هیس اسا دعا وق قلعتم هتارقو یہ ثكنسی رای" ۱

 . ندفرطرب هدیرافشکعشم زیلکنا , . ید وا جرډو

 ندنخم رات یدیا رلزو دی ما ودهن اعبت و تای رفح

 . تفجارص هدارطتسا کهدهنخ ی ۱۰ ؛ ]1[

 فان رلههارخ ایهسرو ..نوسنور یر اه ریس یر

 قوو رس هدهم12ننسور ار وتلتا او هتل شکم ا

 یرشثک ۱ كيالفس,هسادلک « هدرا وج, سوس, س ونقول

 2 راعدق هصاخابو هدن رله اک ها رخ

 یدلبا ارحا هب رسم تایلم هدا روا نالوا

eكنسە راد یهاکهیار  

 هدقراوا .

 هک دلبا میت و رفح یقفصن . ناه د | ناتسرقر .مدق

 هدابز كب 0 ةة هقسع را | لع ناتسرقو

 د رولپات نوژ ریس | ردتیمها. زاح

 هفاشکتسا , یول هبت محلا, لتر نب رانش لآ ۰ ربهکوم
 اک ی نا

 ارابتعا ندن رات ۱ ۸۰۵ ۵ ىع! ,ETE ندو

 ندب رظن

۱۸ ۷۲ 

 هطش هقرتع رام ۱ راع هدنسهعطق نب رهنلانب

 نکلاب . یداعلوا ارجا هدندج تافاشکتسا

 یس هت غا فا نفاع یاد نیا عن ةر دن ولد هد زا

 ندیکی یرلهارخ قجو وق و هت دورعآ یرلبحاص
 هرزوا كمهلا ارحا هملع تاعبت و كما فاشكتسا

 لالی د یکی الا راول ا ج راکم میلا ایران ی
 لصاح همهم متن ردقوا ییاعشو تایرحم كتبمسا

 یهلایوم دن رات ۱۸۷ 6 یتموکحهرتلکنا هکیدولم

 . یددلبا دوام هنایرحت یارجا سر
 ماطر روطسم هللا هب رایسم تاکو كح هدقحو وق

 یغیدلوا شا فشک كاال امدقم هک ی دل وب رل هاغ وط

 .یدیا ندنناع كنسهناخبتک كلاسناب رونآ رادمکح

 یدریتک ه هرتاکنا ی ویسکلاوقهلغوطو "تیمسا ویس وم
 . .یدنلوا ریش هدنرلتولاس كساترب هزوم هدرلن و

 «ندنکیدهلا تافو هدلو نکبا ردنا تاد وچ ثمیسا

 قرهلوا ر :هژوم اکو نض ندن و هنس ا( نح كاتب

 هرک اچار هنافاشکتشاو تاعیت یارجا هد ر پلا نیب

 همادق هعفد اقر تاذو یدنوا ماش ردزومروه

 ر دوآ. یدلبا ءارجا هيلع تافاشکتنا هدهروک ذم

 کیدلو یراویف كنسوناشلراسانالاس ندنرلرادمکح

 عر یلاح هجرت لیمکت گرادکعو هدنرزوا كرلن وب



 سس ٩

 تدمر .یموکح هسنارف

 < یدنل وب هناکس هنناف اشکتسا هقرتع را[ هدهن روث

 هدنځ راب ۱۸ ۷۷هدهسیا یدقار هرلزلکتا نام یمدخو

 تالد 2(كزرانود تسنرا) لیکو سولسنوق هرصب

 لاصیا هدتارف یرهن هاجد ًاغدق « هلا ی رونامو

 ۰ ردم وس مەلا رل هع رابق 2

 تای رفح ەد و ج ناک هد رزوایلودح یا طشندا

 تشک رانا مهم میم

 قع هننامز كنا هدوغ یرادمکح ینادلک هکیدنلوا

 «ندرللاغع داع هنسهبخم رای را و دا مدقلا كناتسنادلک

 .ردترابع ندناکوکح« ندرلهع رابق م٢ ندرلهنا وطسا

 . ردضورعم هدنسهژوم روول هدسراب یعهلج

 هارتفرعم هیملع تاثیه هدنرلفرط دو رم سرب مونلا

 . ردهدکلدا ارحا تاف اشکتساو تایرفح

 E نالوادیاع هب هقبتع رای ۲ لع هدن رل ا نیب

 یو ها ارخا تاغیو

 ارظن هن اف اشکتسا عون و نایدا ارحا هدنسداو لس

 حاضیا هللا بيس ر یلوا لئکشم اهد < بعص اهد

 تینارغ ءهلبا شاط یبهیطب تادیآ ران وعرف هکیلیدبا
 هدهب روت | 4 وبلاح .یدا ررر دتا اشنا هلا یش اط

 هاغوط ییابم نوت ندنف.دالوب یشاطان هدناتسنادلک

 منت شن ا هدراهلغوط و یدا ملیدا اشنا هلا

 ندهسار داوم شلیشپ هدنورف ايو شلدوروق

 ضو رم میلقالآتسح كنم رہا نیب ۲۱ ] هکیداترابع

 لر هکوچ كرهناکروس هللا یرلرومغاب البس ینیدلوا

 ه روا . ردشلاق هه یک, داد ۲ رابغ ةقبط ر نىلاق

 هرزوا كاءغا لیکشت فیص رر رلوتاش هدنناب رابعم

 یراراود ,یدا ردا اتتا هندزوا رلهسارت نالسای

 هرج هدرارا و دو رب دیا اشنا قروه وا نىلاق تاغ

 «رل رک عونیه ٠ ریلس اب شب ۲ تباغ رونق ءزاملىجا

 qf ءقاط شوبتخت :یدیاریلید | لامعتسا رلقاط

 0% یسهاج رک فید ۰ تاثم.دربم .۰ یرک يلوق دپس
 لباب . ریلیدیا فداضصت هدهووک ذم تا اشنا

 بیا هنر وام ۳۹ ۳ ۲

 ششی هدنورف «یرلهتدح همصا «یرلهجفب یثاوه
 «شمنلشیا هل ا ناسارخ ینا تیاغ «شل ایه ا راهاغ هط

 | نوشروق تفز نوما كمهلبا منم نخشرت كراوص
 ast هدنرزوا رک رب مسج تباغ شعالباق هلا

 رب مساو نلیدیا
 اس تاق تاق هدیرب ندنسهلصا عاونا كنهرو۲

 ۱ رهلغوع للانیمو رنو تاقره کیسا روق یلدا
 . ندناق یول كرلهلغوط هدرلنوو «یدیا ريهلشیا هلا

 .یدیا ردبا عونتو لد هتاف

 . تایرامعم . یدبا ترابع ندهجارت

 ویسوم « هجناک هبیشارتاکیه  نفو تخت تعنص
 نالوانئاک هدنرزوا یعدق لودج یا طش ك (كهزراس)
 ندجنرپ کیدردنوک هنسهزوم روولو ینیدلو هد حو لت

 | هزانج همحلم هدنرزوا هللا هریفص تالاشع ع ونصم

 نايا ىا باقع هبوصتمو نالوا روصم یرلهنح

 كن هينادلك تعنص مدق كا شاط لییکید ر س

 . ترد نددالسم 20 هکردندراب نالوا نالوایوصحم

 اراک ینادلک .ردیراک كنامز رب مدقم هنس كس

 . ردلکد ا ردقوا یرللاش كن آ هدوغ ندنرل

 اهد تام ید :تیبط هدنرلاشناو بولیسا كرلتوم

 قیقدنو لیصحم هدیروصر برق اهد هتققح ؛هحیلتقد

 1 هنفیدیا را تقیقح و تح هدهعانص تآ اشنا «هنف دنل وا

 كب یرهدوک , كرالاش و

  .ددزداب یتالضع كرلقای۲ «كرللوق ؛ ردلكشم لزوك
 ر هدایس ۶ شلدا شارت ًاماع ۰ قالراوو ك افق

 كنهسبلا .دونیروک ته ةناشنو تقبقح رثا كويب
 تح یرلموغ وب .یرلقهراب كراقایا و لا  یلادرفم

 ردشعا وا , تخ ا اتتعاو تقد تاغ یرلقت رط

 یعیط «یقیقح "ةیادب هدهدهبنادلک تعنص هکر ولیروک

 . مکح یلسم هینیع نالوا ترابع نددیلقیک ینیدلوا

 a ردشمالشاب_هلبوت تعنص هدر نه حاد

 . ردراو تراشاو تاالد

 , ۰دی دوس

 كلم . ردلکد كع زکب نکلاب كم لا يلق طقف

 یفیدلوا نکع كعوضوم رب «كئيشرب دیلق هدنوینیع
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 تاتوخنموب .ردتریح بلاج هدننانیزت كرلشاطلیکید | نکم مات دیلقن هکنوچ - قرهلوا بيرق هتقبقح ردق
 هلب | قيال یدلقم هسیا و . ردقل ۲ یتنبع - ردلکد

 . ردف وقوم هکمدلنا قنقد و لیصح

 هدنوجا كن و و هانتعا هتعبط دیلق EF هده ا دک

 زمکیدیدا رب ز .رولیروک فوقو دایدزا مدلیصحم یتیعیبط
 كچوک لا مایهاو انتعا وب هدنرللاتت كن هدوغىك

 ليام .رولیروک ردق ههجمراو هننادرفمو تالیصات

 كەك ۱-ندان-قودرم » یرادمکحلباب «ندهناداک

 .ردداع هرضع ی ۱۱ مدقم نددالبم خراب شاخ

 تعض ةا:

 ر قجر وقفو هصبق یادلک زآ نیک هدام و

 . ردشعلوا زاربا هلا ل اقبح

 نییز هلا رلیوت ۰ شمنلشیا هدنروص فلک« تباغ

 فی رظكب یرازا رط «یدلهملشیا كنسهنبلا .سملوا
 ؛لزوک تیاغ یرلرجنح « ترابع ندرلمسر ميدو

 ۳ یونی هدیثارتلکبهو ت جدا هصالخ ۰ یشیدلمفم وص ی را .#

 انتعا. هجرد وب ردق.هتادرفمو تالیصفت كج وک 1
 ۱ : ره یک شالوروک

 مدق یسهدلب هونی ند ظن طق یشارتلکبه تعنص

 تمنص هکلب ۰ زم یخ رهش لباب « هلن ابتعا هیخمرات
 هقشابندن و . رد شهلا لاقتنا ندلیاب هی هون تر

 هدلاح ینیدلوا قرتع هدهتسادلک ضرا یشارتلکیه نف

 ردقوا رارثا نانو « نلیدا هدلا ندنرللاشع "هوس

 هوني هکردنود ردقوا" یزاهمعانص تمیق كرلنو وز ۲

 لنآ انتعاو قاسم هب یشازتلکبهو نف كتعنص بارا

 شفلوهدنرلدا رخ هونین تقیقج .رولتشالک 1 یزاکهم

 لای ل راوی ۶ رادمکح و ۰ و هن لا نالوا

 یداعكن و «ابق كب قرللاثغ ( لابعد روان رو 19

 تالباق قعنص لاحر هونب لب اقم اکو طقف

 كن هلاع *ییابم «داراوت اش ین رلیعانصیاهد ین زل هعیدت

 نیز “کی هج اق 1 + قیدشلشنا ندشاط ی راراود

 ۳ زد رلذش

 عوو لودر شما فرصو رصح هرلهع رابق 2 ندا

 نلیدما بصن نوجا رفظ راک ذن :دوخای .كارلهلسم زارنا

 نالوا لکه ودو كوس تباغ «یلزو ناسنا «هدنجما

 رله وخنم و . ردن اس و یک ذ ناباش هصاخاب رلاغو

 کیا هيلع ءان . ردع وضوم هنیراهشوک كرلوپق
 قرهلوا یلهغا ابمكی یراهلضع .ردشمنلشيا هدیرلهج و

 هدنروصرب یلغج یرالبق «یرالاقص . ردشعلوا زاربا
 ییدهلشبا « كناخنم یهدنلا تاخم طقن .ردشخاب

 «دآرللا نخ . رويليدبا سح یفیدلوا یک اح كلن هدام

 زارا ردق هبهجرد كوص یتءرفتو تالیصفت كرلقاپ ۲

 یرلکر وا رصح«رالاثع «ییدهلباطا فا مازلاهدهنارا و
 یعج شلوروا لیتفلیتف قرهلوا یزاوم هنیررب یک | هکداو یلیلکا هدندشاب

 هن یقاذحو .تراهم كداتساهدلاح .ینیدریدشب اب رالاقص
 «یرلت ام هوني . رویمهدا افتخا ندرظن هدهطق ره

 قرت هدایز كب هدنلش كهل لاکغا . یتعنص ناداتسا
 تادوحوم كرلهلا موهوم

 رد شمتک یرانا هدننار وصت كن هعسطل |

 مر م ناسنا مه یرلقای 1 یرالا عي یا رطا

 هرو ۲تعنص .ردشل اب ندنفا رطارسن مه هاغوب مه

 ۱ . رد شعرتس وا ۲ ناحجر وقاوفت هدهدنلشء : ورب وصت كع اه

 )تل ۳ نده روث ةقىتء را هدكرا تر. هزوم

 يراق دومع لبا ےس هبرض رب

 . نزەحبص ندنشهقرا كزلداضص «هدلاح یفیدلوا

 ردراو, نرونص

 سلف
 كن رلقای كوا هلدقشم لاکو رغآ رغا ؛نوجاقلوا

 نایاش «ءدانلاقوف زید لس هفلورغوط هدنرزوا

 9 ۱ (. سلام اجرا ویا

 هد ه ونیت .ردهدن رژوا لیمز هقش ابا هع رابقج «هدلناب

 هذنرزوا یرلهح ول ىل كوتس دوم ::یک یهیدلوا

 هلا رهلغ وط شيع وق هنا ناب e «لکد توخنم

 فلت ۰ زدیاتیء رهلغوطوب

 : یرلهعومب تنه هکهدن ز وص وا زنا هاو

 لیکعت رات روض حوزایوذ : یک نام قسازوم

 ندهمتش هدزوزف «یر هدا ڭهاغوظ نه « رد



 هغلن |درکر هل | هحوو و شمنیلهد قرهلوا ین ال وظە و ۱ رلتراشاوان هلع هدب و «ریلپ.دیا تراخا هندزوا.لوا

 ب یدیا- رلردبا بیکرتو مج ,یرلهلغوط هلیا یلالد

 شقن هدنناقیه و تانیبزت كنبرلوناش هونینا و, لباب
 ةقبتع راب۲ طقف:, ردیا اضا تمدنخ رب .مهم كل

 نالاق قلعتم تهشم . تعنص, ندهسادلکو هب رو

 قاطرب ,ردیا زاربا .رتروصو لکش ناولالاربثک ایاق
 ندهنادلکو هبروثآ تاکوک . ردترابع ندض اقنا
 یک ات داران ؤو اس «دكرلهطوا ًارظن هنفیراشالک

 .یدبا شعایو رلنونو «یدا ,یییاقهل اه وخنم باشخا

 فافشربغ «یراهحول یثید لف ههتوخنم .باشخا تح

 مق یرللو «یرللت شوکو نوتل1 « یرلهچراب .ماح
 هدنراشیا تختو هعوا كچوک ابرو ۲۰ .یدیاشعلوا

 «كلحیها وج..یدارلشغا قر لبخ هدهدهفرح نونف

 تانیبزت «یسهموقوط شام «یبچسن کو ىلاخ «قلیجمویق
 . یدیا رتسمو لوبقم كب یبایشا فارساو
 « دسا « رلنلوا شلاق ردق هزعامز ندراب ۲ لیبقو»

 « هلبایرلشاب ايو یرلهج, دهف عی ناپ « او « دنآ
 هب اصام تاغ ران و هکی دیان نصب | رشکشک زا

 ىج رب رلب رو ۲ 1 ردشعل وا تح قرەلوا هن اید و

 « رلیدبا فقاو .هدهتتمنص كمهلشیا.هللا جیکچ كم را

 ندشاعونصم مجرب . یدبا مدق كب یرلفوقوو مه
 كب هدرهزوم هدنجما .هرو ۲ ٌةقيتع رات نالوا

 راحفتعنص .ردراو یرلنل وا ریدشناباش < یرللزوک

 «هدلباب رک یتعنص كمهللا لامعا هار «یلاوا تعي

 هدیروصز ابق كب هدلاحرب یاد اعاد هده ون دل رک

 هلغوط یلیک نیربانیب . یبس هدكنو . ردشماوب
 ها وقیقر یرلهبح « هدلاح ینیدلوا خاص كب هنل اعا

 ینیداملو هدهحرد بولطم یأتلا < یسکسام هوقو

 هنلاععا یناوآ فیرظ یرانک كزانو ها نوجا
 هدهسادلک ضرا لب اقم اکو طقف . ردلکد دعاسم

 نلیدبا ارجاهلنروصشقو رفح هننرزوا راجحا ترس

 ندیو «یلوصحمكنفوب؛یدناشعا قرت هدایز كب كح نخ

 هکردراو رلهناوطسا نالوا نلباب.هرزوا « قملقاط

 «رلپزایهلیشرط حو زق هدنرزوایرلطحم دارلن و

 هدنرلجما .. .یدا رونلوا كح هند رظانم ابو

 < رلهتآاوطساو « ردراو .یرلنلیدبا كح سیف كلب

 7 یدیا ,رلیدبا لابعتسا قوفلوا زوح مه ۰ رم ره
 ندان هتلمکت ةت یعنص هسا دلکو هب رو ۲ هصالخ

 هنازادآ رب بعص تقاطرب نوجا :كملسهلوا لصاوو

 «ددسن احتمولنصا اساسا .رویلشالک 1ییدهلا ماحتتا

 ب نش وهم اطنک قدنک هدو یک هبطبق تعنص

 یش ر چیه ندهیطبق تعنص ردشمویب هنیدنک یدنک
 :اردشمهع هدافتسا و هراعتتنا

 الل دورتب یامورهدنخ را ۱ هساربا ةقىتعزا ۲

 هسر عی رخطسا عدق هدناربا حایسرب هدنمان اللاو

 نکیآ دیا اشاعو ترایز .ینابارخ یسهدلب نسل و

 . یدهلاتاصا هنتقد رظن ینورحیرایسم طخهداروب

 ندنرلسایاب تم و زخم كرديا خاسنتسا لاحرد یرلب زایو

 هایوروا رلیزایو هتشيا . یدردنوک ( رهشربن و )

 ندنامزو . رده رام طوطخنلک قرهلوا هعفد كلبا

 یمهقبتعراث 1 «یسهیخ ران ةع دق لاوحاكناربا ًارابتعا
 تاعشو طقف . یداملاق نلاخ ندکلدا رب وصت و. عبق ۱

 ندرظن طاق نالوا هلاک هب هقبتعرات ] لع تاققد و

 ( هیروا ) هدنخ رات. ۱۹۰۸ یدا رولیدیا ارجا

 یحطس یسهذلب رخطسا (ونهوهت ) هدنخم را ٥

  .رلیدهلبآ روصت وقیقدت ینمسق یهاظ ینعی هدنروصرب
 نالواشلاق مدنارب اردیقهنخم را ۱۸۱ ند ۰۵

 هدارو هکیدقارب هلحررب دیفم تياغو مهم (نوراش)

 .ردشع وا رب وصت هدنر وص ر ها معاش رل هارخ ددعتم

 هرهوولف سوبیشا رلحایس ماطرب رکید اکو اهد

 تشک قاری ناتاف مان هدیه ۰ ضنک. ۰ نور "ناو
 ۱۷۵ ۰ رلیدهلبا. هنیاعمیتادیآ رثک ۱ كردباراذکو

 ییرامم طخو رو ةس ندیاتح ایسهدناربا هدنخ رات



eبز یک  

 ندنو . یدمهوا . قفوم طقف یدشیلاچ هغموقوا

 یجت ییرایسم "یابفلا" هذاملع ضعب رکید ارکوص

 رایدامهراقح یثرب هدرلنو طقف رلبدشارغوا هکلا

 طخ دن افتورغ ریپش ع یلاروو اھ ۱۸۰۲ قم

 یهیملعدعا وق نالوا ساسا نوجا ےک كاا
 ۰ سوریک هدشناکوکح رخطساو « یدولبا عضو

 .یدوقوا «یدلو .ییراما سخرس «ءاراد «تساتسیه

 هنناکوکحم ناده فونو نوژوا هدنځ را ۹

 قفورحضه كدت اف ورغامدقم « هدرنارب ینیدزاب راد

 یبیرایسیابفلا عی یبینا ر | عدقیابفلا کی د هلا نییعت
 هدنامزو هنن . یدولبا ل اتکا هدهعطق تروص

 « یناربا) هنرزوا طخ چوا ( نوسنلوار یرناه )

 هجرت ینتم كنهکوکحم روبشم لیزاب (یدم « یروث۲
 كح هس رزوآ ابقرب هدنوتسب |رادیب هک کو یدولبا

 نلیدیاجارختسا ندهبرجح قبو و .یدبا شمزیدتنا
 كنو ۾ یدوللآ دل و یتاقر یلنکی كن همش رات تام وعم

 هنفاشکتساو میت كن هاربا هقبتع o هننرزوا

 هدهونس نامز و هکیدنایوا تریغو قا ص رب ا

 هتفو ینیدناوا دوصت "یسارحا تایرحمو .تایرفخ

 هد ۱۸۱ ۰ هیسکت هدنرات ۱۸۰۰ : ردنراقم

 یهنناربا تارا + تسوق لاقسایو ندنالف نژوا

 1 رد دهلبارب وصت و مس ر هد ازم یکم تاغو مسج

 هناي رفحو تایرحم هدسوس هدنحشراب ۱۸۰ سوتفول

 ینافاثکتسا كن رل هعطق هبنادلک وهب روا هنهزآ . یدالشا

 نارا هدنفرظ هنس زونوا وش یدسلوا شمهم کد

 Ec اک ندنرظن ٌهطق هقشع رابآ مع یس هعطق

 راظنا.تاناروروا هدمرس, زا ا
 ه ها دلکو هرو هقرتع رابآ نوت  یمسهیذف تایر

 هقتع رابا هدنرتمح نارا نوا ینیدلوا رصحنم "

 . یدک لل هار ق

 تیر هنارا یموکح انالا نامز رب فا
 فاطتقا متن نالوارظتنم طق .یدولنارومآم هیملع

 کیدلی هدا مچ كنهیملع تثیه وب" . یدمهلدیا

 ىە ام كنم هداقا نيارب هدنځګ را ۴ قلابو

 نادنفرظ قموکع "هسنارف ۰. .یدلوا رهن  هدنتحم
 وتسومنلیدنآ روم ام هنفاشکتسا هقبتع رای هدناریا
 ندننابالونا ما .قرل وا هدکل رب هلا یسهج وز یوفالو د

 ا هادن ر وص ر- هنافقا و و هناققدم كب هدناتاشراوف

 یافارفح هدهاس و و < یدلا ا رحا تانفشک و

 ی رللح تر وص كد همهم لئاسم ضعب قلعتم هعدق

 تمدخ مهم كا لیوفالود ویسوم طقف . یدلو

 «یدلو ینرابقیقح ًاشنم كنابا رخ هکیدلوا ون نشکو
 هحصلاب نغیدلوا یرلهارخ كنم رلیکن اه ندهعدق دالب

 نالوا دناع ههفلتخ راودا هدناربا ۰ یدهلبا نیبعت

 . .یدتا رع و ر دقت یتسهصوصخم فاصوا كتعنص

 ویلا نیکان نا جا یوم جیره هوا اا
 ندنتل ۲ رب ۰ یدلو :ینرارصق كترارادمکح ناینایک
 یتیداو هدارو .كیوفالود وبسوم . یدراقبج

 هدننامهناربا ةقشع رای :کیدردنوک هنسهزومروولو

 زن لزوک تباغ هکردراو ینلشاب كرد ر للشاب کیا

 لايم هن ؛ ردشلای ندرلهلغوط ییانیم بولوا رثا

 ینرلمسر ریشو زادنا ریت «شعلوا عینصت ندرلهلغوط

 یرطو هدنز «رلهعرابق مت ندا زاراو ریوصت

 كح هنیرزوآ شاط « تانیزت ىلج: فیرظ یلکنر

 :.ودیرلعاخ .كنرارادمکح نابنابک .هک رلرهم .شعلوا

 هدنسهز ومر ول یس هاچ هکیدنل وب تاکو کسم هرلهنا وطسا

 ارحآ هدناتسسراف كیوفالود وسوم . ردضو رعم

 کەدس وس هحتسها ىج اتن كایرفحو تاعش ییدتا

 وسوم جات و. ردلکد نود ندننارع تان ای رفح

 هدرنا یفیدزاب هلیمات .هعدق تعنص هدنارا یوفالود

 هدنایلس ردام < هدباغرص دهشم . روسدا ناس

 تارا نالوا داع هنرود یموکح ن نانلو

 ندنساشنا كنرلیارس رخطسا ین سل وهسر

 هلبصوصخ یقاط رب ندهروک ذم تادنآ .  ردمدقم
 و رربدک ۲ یهنانو ابو هکنا تا اعنا ه رق جور

 كەي رو ايو مدقرصم هدنرب چیه كنادبآ و طقف



 کک ر ا

 ندنرظن طق هقبتع راث۲ منع «زلدیا هدهاشم ینا ا
 دام هکوبلاح .زدندهلبصا را هاربا هعدق تادیآ

 ینادلک هاربا 4عدق تعنص هدقلشارتلکبه «هدهوحنم

 ۱ زنا و اطا تاون كن رلتعنص یروآ ابو

 ن و ریوصت قرهلوا لیان ترد یی ویک الثم

 كثب رموهوم دوبعم ینادلعو یروثآ هترابق من ندیا
 ندنحتف كرصم « كمدقم تا . ردهاشم هتنالشع

 لرلتکلم و هدنینابمو تآ اشنا كرخطسا ارک وص

 ء هلاع ءینابم ۰ رلوناش . یدنق هدهاشم یتاریث ات
 هدنرزوا رلهجارت یمنص یک ینیدلوا هدن رها نیب
 هنر اتو ذوفت هز رمش ا ےہ ,یدالشاب هکلدیا اشنا

 الصا را را ارکوص ندننامز سوراد هکزدیبم

 ءرلیدتبا كرت یبهبربق جورب یراکدهلبا سابتقا ندایکل
 هدهدرلنو هکر لیدالشاب هکمهللا رفح ریاقمهدنرلجما ایقو

 جلس هاسولسا عدق رصم ینیرامع# یواو نایو
 هب هقرا هقرا هکر لقشاب کهن رل وتسرلوتاش . ردشعلوا

 ندرص* « ردتراسع ندنشا او کیا" نفع وق

 . ردشعل
 لنوتس زو یهدنسوتاش كسخ رس .ردندن رلب ولسا

 یواو یناوب هسيا یرلهن كرلنوتس

 ۔ هعاق نيد ننطاساوذ ینعی لیتسوپبه كرصم تادیآ

 هدنجما رلابق هدتسر شقن . رد یدیلشو دای كنرا

 ندا نییزت ی رلهبج كرب اقم نالوو وا ۰ نلیدیا تحت
 اتوم و « هدلاح یتیدلوا هدننولسا یروثا تان وشنم

 را .ردبم هرزوا یطیقزرط یلورد اقای تک

 لیکشت یرب ندنسهنید تاصوصخم كنهبنارب | ةقيتع
 (تعجارم ههدام و ) رلهدکشن ۲ ایو هاکشن۱ ندا

 4 هبنیبزت بایسا نلیدیا سابتقا ندنرلتعنص ینوناو نانو

 دی شه راد نارا ۸ رد یا روش فا

 یهو هموم تامولعم زمکیدهلا دارا الاب هجورب

 هرات | ون هک هددا ناس هدووش نوجما كمملا لک |

 هب هیماعتاقبقدت ییدهلا ارجا كن وفالود ويس ومراد

 هدداباشا رف دانا زورف «ناتسورعس ندهنارادالب 1ر

 ردق هنرود ناسنابک تابا یهقو رک نانلو

 قلوا یابمو یلوا ءدبم كنانب یلهبق .یلیدبا لاصیا
 . ریلیدبا نظ

 هدنرف رط لامش كنسهعامق هر وس هطخ ةقبتع رای آ

 نلیدبا هیعست تیخو نالوا نک اس هدایقو دابق دقو
 هکریلب رب و مان هب هقبتع راثآ نالوا بوسنم ههعدق ما

 لیکش" یتسهبعش رب دیدج كنهقرش ةقبتع ران آ لع
 + رد صقای كب ءزآ كي تام ولعم یهدنابو طعم . ردنا

 راض او ققدت زونه یداوم كالع هعش و

 ندقشمد ءهدنرهن تارف ههطخ ةقتعتادنا .رولیدا

 ردق هو زکدهرق « ردق هنسارم یمریا لزق
 یاینسا قرهلوا ردانو انتتسم

 ۱۸۱۳ ۰ روئلو هدهدنراتمج ضعب كيد كنا رغص

 قرهلوا هعفد كلبا تراغرب یحاس زلکنا هدنخراب

 ماطر هنسهدلب اج نالوا یبه هدنرزوا یرپ یصاع

 مولعم ردق هتقو وا رانو هکیدهللا فشک تات وحنم

 هنن .  یدیا رویمهزکی هنر مه  رلتعنص نالوا

 كلذک هدرلنون هکیدلو رلفلغورهبه قاط رب هداووا

 هقبتع را ا و . یدا لکد هاشم ه طبق عدق طخ

 یش رب یکی
 هدنیطسلفضرا هدنسهنس۱۸ ۷۱ قج٦ .یدامریدناب وا

 نلیدا لکشت هرزوا كمهلا ارجا هملع تافاشکتسا

 : رولیدنا فداصت

 مش رکف ر “قا ص ٣ یدح رار هاغل وا

 ۰ بلخ ی همآ امش ههروس نوش دم | اج هنف تائه

 1۴ تاعش هدن رلف رط هعلق مور سسمهک راق د وخاب سلنا رط

 هکیدتنآ فشک هطخ هقتعراا لخ «یدملا ارجا

 .یدارو دا تلالد ههعدق تیلدمر یوق تیاغرلنو

 . شتشیآ هدنرزوا رلاق ایثکا هدننابم راثآ و

 یوا اقل هلجزا : یدنلو رلهء رابق ےن ہللا تاتوحنم

 1000 2 را رمزا «مدنرلف رط
  «هدنرلعق وم اسیلکر واک ءایالاق هذ اج رف نو واو یو

 ضعب رکی داهد كنارغص یایساو «مدلباراق هدایدبل

 و هنن دل وا تفداصت درب لسقوا هدنرلف رط



 هفلتخحم تادیآ قلعتم هب هیطخ تیدم هدنساربص تاقیقد

 لا شاخ و" ع وذصم ندجر : یدلدیا ط اقتلا

 حش ومدلا رالکشبب رغ هصاخاب و هک کم راخا ۰ت اماح

 کهدنرزوا كرلنو هکرعاخ لومعم ندخوبطم نيط
 «یتمل دا لس یمن روا دویمردق رم ابز لیوا
 یر ندرلعاخ و «فام عم .یدمهنل وا فشک یرلر

 «شلزاب هلا یرامم طخ مه یطخ طخ مه هدنرزوا

 نف هکیدلور وک یمسا "وا گ نطخوذ یعل

 دالہمو روس وقوا مايد وک رات ےسا و ا رظن هب ی رایسم

 4 رویلیدیاداسا و فلعع+# امز ر مدقم رصع ۱۱ ندناسع

 رااح اظن هتنامش تكانهاس ندنقرفتبم یابلع
 ( ۳۵۵8۱۵0۵۳۵۵006 ) نودهفورتسو یرلفلغورهبه

 ندغاص یرلب زاب كعد نودهفورتسو . ردهدنا وصا

 یرطس رو كمدلا بیرت الدا تم یر وط هل وص

 كمهلالصو هب ینا رطس قرهربویق هغاشا كرهبسک

 ردیا رط كمهللا بيرت یرلرطس هلروص ولو
 ا رظن  هنیاب رحم تاب هسب ابس هنن . ( تعجاص هب هاک و (

 كنیطخ طخ کیف عدق طخ « یمرق مدق طخ

 دابق E 9 و ردشمهلبا تأسن نكن وس

 قهدنص وصخ یلوا یت 0

 فایهطخ تمتض . رود و
 ره | ر دقن و نیسعت یرلن و هحناک هنس هک ف اصوا

 نلیدا دلا کوج رو
 O كى ز ونه هطخ تای تا
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 در دنا كخيش رصلاوا دنوم كلم هد ۱۸

 ندرلن السا لوا ندحراتو هجمرامعمز رط دیّوم ما

 كا كنەرهاق هلتهج ینانیزت هدهسیا هریک اهد 2

 ۸۲۲ كپلاراشم . روبنلو هدنسهرص ییماح لا

 . ردراو یسهسردم لزوک هدر نرا هماتخ هد

 Er قوچر اهد هدناروت « هدناریا « هدر زا

 ةیقدن ًانف رانو زونه هدهسیا دوجوم هیکرت ةقبتع
 ۹ دوما هنلخاد زمعالطا 5 اره ندن ر بک دمهلب دنا

 دكراکروت هقیتع رانآوش زمکیدلیا رکذ رصتخم كب
 یراکدلیا اغا هنیظو رب هدنخ رات مل ع تیئدم

 ۱ نهم كاو کوب كا كنهنیظوو ۰ روییرتسوک
 ندنض اقا كل راد و و هب هقحالس . ردرلش۲ | اغا رولت امع

 ۲ هراتموکح راسو كولم فئاوط ردق نوا ترابع

 را كت هسامع تدم دیا تلود نالوا فلخ

 كاب ا یک یغیدلوا یوتم یهبدم ۳ قالراب

 ۳ وه قوحكيهدن رز وا ینامع

 اس رالبلح را كرلناو < یلارضح هس اع ماظعنیطالس

 هدنرلرهش لوس تکلماسنغاو رب اکا « ادزو ًاقفوت
 ۲۶ مهم كب هدنرلرب یر كاو هدنرلیوک انداع لکد
 : ردرلش# |ع ادیا رلرثا تريح نایاشان داعو منصم < موزا

 ام رل كنبرلترضح ناخ دیزیاب مرر دل هدهسورپ
 ااخ دم ناطلس یلج ناکهتنح ۰ یرادیعمناطاسرماو

 0 د دوج ومالاح یمماج رکید + یماج لیشپ كتب رلترضح
 ونعاالبلح نادناخ راسو هاسنارضح ماظع نیطالس

 رح رلهدیا یرلقذلوا نارفغ كاخ ةدونغ كتنطلس

 رام. ردنده رظو هیلاع *ون اب«كج هل روک هلترحو
 امر دتا جم یرلی زایهلا شوق ولردوییچ هدننانیبزت
 < کیا كنههردا ...ردضاخ هراولت امغ

 . ردندهمیسج رانا ًادج ییماج دیزیاب كلوبلاتسا
 واق ناكمتنح یرودقالراب كا كنبامغ ؛یرامعم

 املس . رد واه دهع كن رترضح ناملس ناطلس



 مج كرلنوب هاییسح قلوا

 نایمهناون اهذ لثم رب هلا یرزم ولردره ینا رمش مماج

 زکلای كنرلترضح هيلاراشم ناقاخ . ردیلاع یانب رب
 همیسح رام ردقزو شب ۰ نایت کا صر یرامعمر

 هحرد كفلقالراب وش هسریلساقباسح ییدرتک هدوجو

 « لس ناطلت ۰ ها دیش و رب ربتک هلو هناسنا یولع

 متسر « رلهشچ « یرلدنب وص ۰ یرلیرپوک هجکچ
 بتاوداو تا ولرد «یرلعماح هاک رهم اشاب

 8 ودر و هدرود و

 ۳ كد هس امع عا هدنک وا نواه باب"

Bou de l‘art Ottoman )۰ همشح نالوا (  

 ژل وطن ٤ ناتسد ۰ ینیرش عماج دجا ناطلس

 رادکسا .یلهلال «یعماج کی لوناتسا « هبناع رو

 « یمماج هیمیلس « یرلعماج هدلاو کی کسا ۰ همزایآ
 «یرلهمشچ هناخثوط ۰ یسویق بزع « یمماج هن رصن
 ییماجیلس ناطلس هدماش « یولوم هاقناخ یهدهمنوق

 یمءاج یغوا دالوبناج هدسیلک ؛ ییماج هسایع هدیلح
 هدوحو هرخو هعفات را 1 هج راک زو هصالخ

 : رد اور

 « هدهلاخحالس رلحالسول رده « رلکشفت « رلب وط

 « روصم E بت روبن ون هدهن اح وطو هاسر

 عیانص رلدلح هح رلکس رو بهذم

 ةا وقر ياس رووفلی ونک ر هقىقدن هج رظن هطَم

 نانلو هدکٌعا لمکت هنوک ندنوک هدنه اثداپترضح
 كي ز ونه تک و هسناّمع ةقتعرات هدن اه زوم

 ردلمکمیمسق تاکوکسم زکل اب.« ردشلس هنالب وطیز آ

 : ریلس هنل وا عدا هد

 هع دق را او هريش

 رانش نایات هقیقنت ادج هنايعو هکر هک ۴

 هدا ا هنس هظف اع و

 سکعلاب لکد هد وهس راکما قحهنلاوا فرص هنققدم

 . رولوا فرش بلاح

(Slave Archéologie) — والسا ٌةقتعراتا. 

 . ددرلع رب کی كب ةبسن والسا ةقبتع راثآ
 تاعبتت اقیفوت هملع یاحا هدنقح یسهقبتعرات ۲ والسا

 هنا را تا 8

 هقىتعرا ۱ یخد هدرلسور یرالوا اهد . ردشع الشاب

 یس الع هقبتع داف | هد هيدا راو یراسوم«نوسکلا وق

 هدقاس رصع هدسور

۱ 
۱ 
۱ 

 یمبانم نالوا طوبضمو ررحت كن را . ىدا قو

 كن هقرتعرات او تادیآ هد رص ینیدنا وا قیقد و لیصح

 . رد یعیبط صار یسعلوا كامما و لم هنارصح و یس

 نیم اکو هتشيا
 ىن رله حح هخسن كرلمسر « كرلتروصن انل و هدرلرتسانم

 راثآویرات هدهوقسوم هدنشرات ۰ ۰ یدر دلا
 ا A هىملع تثبهرب نوجا

 یهدن و دهم دق هحلاسا هده وقس وم هن * هدنحم رات ۱۲۰۰۰۷

 مع دق هنر اف كوس هد 4س وز هکرد

E 

 یواح یتار وصتو تافرع كنس ەقىتع راثآ سور

 E م e 2و یدنل وا شن هعوم ر

 ۱ کیا کوه هدنمای ووت هک هب . یدنل وا لک

 ۲ كوو امور سن رب هللا یرلنویسکللوق
 اعنا ود. یدلوا یس ەد وم نکنز كا وک مآرخا

 شخاط هدایز اهد هلا یر اعتسم مان یکسووقدوش
 نلیدا ربع (٣ںuلu8) كونوا یون راجله نالوا

 نالوا شلاب ندقار وطو یررل هم قار وط ینص

 ردقهتقووآ ٌكردیا فاشک تسا ی راماکحتساو هعلق عدق

 نالسوط رود ندانتعا رظن ۰ نایدیا لامها لیصحم

 ندنرظن طقس هقتع را ۲ ملع یعیتت كرات لسقو

 هتاعبتت عونو ردا نایب یتفیدلوا دیفمو مهم تیاغ
 . یدلابلح یتافتلاوتقد راظنا كرلدهل ۰ كرلسور

 هد وقع یاملع رکید یک نه هرف « قور 1 2 ی

 رلرو دنا ر وص و ل اصحم یتسهع دق تاکوکسم سور

 تكنيعاسمیهدن یو ندب رظن ESE ۲ یدا

 ETT یس هقمتع رای | والسا كر ەل دبا ر دقت قیما

 42 (EE كمرو یرک هتاققدو تاعش

 ثادنحا هبملع تاته ما کت ایما ین ویسپهموق

 هقسع راب | غدوبسورت تاپ . یدلل وا شفت

 هدنسهنادتنارود , و یدن وا لیکشت قثیه
 هام رهظم كتم وکح تاثیهو

 ال وا ًاراتعا ندنخم را ۲ ۱

 تن واعم یقرهلوا یہ

 ` ىدا للاب هب هب دقت

 قرەلوا هحس ور ساق : هنس رز وا ل هحزدآ رف

 رشل رل 42 وج ۰ رلربا م ی هعقا و تاقبقح و تاققد

 کلا
 یدتا رشن ربات نوش قلعتم هوالسا هقتع

 راب ا قرهلوا درفنم هقشاب ندنو . یدالشاب

 هدد وقس وم هد روم وقر هلو هدي زای ۱333 |



= 

 راز دضم كپ یخد و و وب . یدنا وا رج

 شا تلالد هنسسات كنوسموقو . یدتا رشن

 و واهدایز ند كس هک فورا ووا تنوق نالوا

  رودیاراختفا لک ا e هحسور ایو

 یدشا رود < یدک فرط « ندشاب یهشر

 یهو تقد رانا هنرزوا هقبتع رای ۲ یهدهسورو

 رلهزوم شاطر هد هدرلتیالو . یدا رودا توعد

 .هدرازکسنالوا نما رادهبموصخ «یدلد | ل ایکشت

 یسیستیرلهرفنوق نف توقوم فوراو وا تنوق هنب
 یس ر ندرهرفن وق و . ید وق هب هت روا هدیت رکف

 ۱۸۷۷ یبحتکیا ۰ هدهوقسوم  هدشش را ۵۹

AE Eو  
 ا د هدنش را ۱۸۷٤ هرغنوق یجنجوا هن

 ۱۸۸ ه یسجنتلا .هدنآ زق هدنګ راب ۱۸۷۷ یسمدرد

 . یدنل ا کف و سیم هداتسهدوا*هدنرات
 ارحا تانغ < رلیدهلا ا رجا تاب رفح رلهرغن وق

 اوروا را رایدروق رلنکرس تقوم » رلیدشیا
 را ۱ غ و . رلیدلوا فا زاز٠ كتساملع ۰

 فوراووا تنوق هداز كا ةق اودت و سی ۶ كم هقىتع

 و

 هدسور هدنناف و هد ۱۸۸ ۵ . ردشمهلبا تمدح

 ۰ ردششارب ربا دین و راد هب هقشع را |

 . رکن و

 ؛فوتا دنوق « نورب « عوونوتنآ ندننویقیتع یاملع
 ی نایاش یخد یرلمسا كناوذ یک هرئاسو فوتوملیف

E Eسیسات كنسەقبتع رام آ هیسور هدرتنو  
 . ردرلشعا تمدخ هنشودیو

 و هدناب یاب 4 فوراووا تن وق رار

 ۸۳۱60۱026 ) ۰ هسامرح ةهقتع را1

 . تعحاض هتسهدام هنامرح 6( 6

 (Archéologie — . هبحایراقو هرکبنف هقسع رای |

et 6لىصا كص ( 0۱۱۵۵106886  

 رم ییعنص نالوا ی رفآ دوخو

 فداصا هل |

 تعنصو ای تعنص ندنم رص كرلنو و یدولا

 . یدتنا دلو هسیرق

 قعنص ها دلکو ه رو[ هد رزوا لحاوس

 یثرب حبه هکیتف هدا تعنص

 یداجا هده راب تایاور صع) یح ء یدعا داحما

 : لامعا جاجز نایدا دانساو فطع ههلحاس تما و

 ۱ ییدکود ب

 . ردتزابع ندو هدیرلتهدخ هدنصوصخ |

 ۵ دی روث۲ ‹كرلبا رصمەكرد لبا ىس هطساو یر اج هکیتف

 جاجز ادیصو روص . ردلکد لرلبلهکینف هل یتفرح
 قامژ قو ندننیسأت كنب رهناخ هی« كنب ته را
 هدهسادلک ءهدرصم یعنص قلباح « كالحهشبش یلوا

 رلیلهکیتق هدهدنابو هجنلک هنص وصخ ابفلا .یدیادوج وم
 ی زکلاب رلبا هکشف :رذلکد" دخوم

 رصم نوجا e ۰ كمهلا تراشا ین رلەىلاب

 ضعب هدیطخ طخ 2 هداکلل « هدنطخ یعبق ینعی دق

 2 چ رل دلا ارحا هعاطتقا تاربعت و تالب دعت

 ناال ندیآ نون ۵ یفورحو یطخ مدق رصم

 هسافلا فورح « رلیدلبا لاصحتسا هدنماقم تمالعو

 رلکن و
 هدهقرش هعتع را

 ی
+ 

 فا

 لغ :یتول رج دیو روض رار
 . ردرلشم دل ا اما تمدح و هفرظ و رب مهم

 ۰ "یرلادوم ۰ یرلکندوا قیتسالب ییدهلا داجا
 ٠٠١ یدلسهدا لافتا هرلبناو هبعانص قرط

 « یه راب » ها هدنت ام یدالنم رصع > شکم

 یتاکوکسم هیکیفو سمهلبا یجهت ییکیف یابفا
 هدنرزوا تناکو کسم و هک یدیا نکا فصل

 ا ازا .تایاور, نام ه هیکیف
 املع صعب کد « سلو سود » « سونەزەژ »

 و طقف . ىدا رلروشیلاج هنموقوا یهکنف نوتم
 هب هقبتع رام ۲ e هسزینلا هروک هنسانعم قبقح یعاسم

 كاردأ كن هىكىتف تادنآ ینع ) هلصا لئاسم ندیا ىلع

 ۰ یدا روب«هدنا نر ف ي یدح یجاضیاو

 هدنځ را ۱۸۹۰ یملع یسهقتع رام ۲ هبکینف هدتقبقح

 هدنسهیملع تایهزسنا رف نایردنوک هنیرلفرط هبروس
 هدماکنهوب ریل هلند ردشمهبهدب هلیتاقیقدنوتامبتت
 هتنافاشکتساو" تاعس هقتع رام ۱ هدکینف نار وسوم

 ۰ ندا لیکشت یتکلم هک اع دقو یدلدیا وسا

 لاح ۰ 9۳ تارام ۰ ( دا ور ) دارا

 « ( روص ) رټ « ( تورب ) تیر « ( سولس )

 ییدلنا راّتعا كم رلهداب ( هفای) هوژ ۰( هکع ) وقآ
 كنايرفح و . یدهلا ارحا تایرفح هدنو لبج رب

 تمق كن هقتع را[ نانو «نلیدا فشک ۰ یجأس

 هطش یرلهبعانصو هبعید تميق كنهبعانصو هبعید
۳ 



ZAMA 

 دا لع ملع طقف + ردلکد تسها واج ندن رظن

 رادم هنناناو راهظا تقبقح ر ندنرظن هطق هقیتع

 هنر ر یسهلج كن هکر نف راک هدهاس وت هک یدلوا

 یرولآو یعق ) يدها تاشنند عبنم کا فا اع

 را۲ ینیدقارب كرابل هکبتف . یدایشالک ۲ ( ى

 افتک | هلقع وا مست هدنسهعطق هبکش زکلاب موسر و

 هدهدجای راق ء«هد سارق «هدنسهض وحدنفس رح .یدهلدا

 اناساو اشرفاو هداندراس « هدایلحس «هدهطلام

 رام مدقو < ك رلبل هىكيشف لصاماو هدنرزوا لاوس

 راعا « ییدلا راذکو تشک « ییدصاب قانا كتما
 ۱ هدهکشق لصا یدنل وا ا رحا تاب رحم هدر یه ییدتا

 تأاعش نلید | | هدن رزوا یلحاوس هب ر وس ییعب

 ءى رلانکسال وا رلبا هبکینف ار دال ۲ ندهبملع

 تکلای اروم دیبا ارایوا ره هدنآ لا ی وا
 ندغاطییرلهناخابرثک او رلیدتا رفح هدرلابقیرل رام

 هدنما یرل هح راب یش 2 اط ا تد اڪ یراقدرییآ

 راب وا قاق كنسهح راب شاط مسحو ۰ راب دن | تګ

 رلرقارب ینرارانک هدنماقمراود 3 رارب دلاشو نجما یک

 ینهرابکی هناخ هلر وصوت قرهقار رادادج هجا دنا و

 قاس لسقو ا یدا رلردبآ میس هرل هط وا

 دات شه دارام 0 دل دن ِ ی هک شم

 ات قیرطو . ردشاوا یروظنم كل « نایهر »

 ییا هحردر كنق رط قع وا وا هدنما اق هدغاط

 قل اىقو غاط اقلطم ی اک هدلاح یر ۰

 لکشت هدرلا رو هدیرل هصقو كم هلب | اشیا هدر رب نالوا

 هدغاط هدا قد رظ طقف . ردراو ی و كرم هل |

 دل راشاطهرایکی و ار هلب دیآ قد رس کد اقرب ےسج

 ذاضا وا قره وا ی رلن دب جاغ هکریلس اب اا وا هنا

 جافا نالویوا هداروب کلا تعنصر ندنلبق كمهلبا

 ج اتم هتعنص تراهم « هلمع تفلک هدایز اهد « لک د

 كنناحایتحا نالوا هب انکس E عو .ردشاطنالوا

 بکر « رالشاب هنآ لیل یی رط یشیههدنناب یسافا
 قبرط ,, ردیالوق اهد لبلح هکنوح ۰ gt ى

 € یازجاو « قلو ییازجا الوا هسیا هدبیکرت
 كمرتک هنادیم لکرب ِء ما دحاور كردنا تک و

 ردء د

 ر

 اعف ر < وم ندلملحم میطا اب هک ریلیشبلاح هنص وصح
Deیل ) 

 : ردیهد

 هدنتش ه وجو نالوا تسانمو قفاوم ۰ یرلهعراب

 تاشخا شاط < جاغآ < هلغ وط هتشبا

 یسهلجو برو عضو هنر ۷ لر كره نیا لامعاوذاخما

 هاش رط كعا دنو طبر هنر ر هللا هفاک طااسو

 ر نلیدوک رخّوم اهد هدرشب عو كمهلا اشنا وا

 ءاش + ردیمیبط مارب یتیرخوم كلوب هکردانب جېن

 هنساشنا هناخ هرابک یاب کاک هکینف هلع

 اتت هدهلا قیرط یجنکیا « ریدعا یعاسم رصح

 شاط لو ساشا
 هشرزوا یرر « قرهلوا زسجرخ « ییراهحراپ

 هک رلیدتا (E نک اسم هددلا هجوون قره وق

 نلیر وک" قرهل وا ندهبکیش ناو هد اح هزو زوت

 كوس ¢ رلب دەل | ارحاو ر وصت

 ند هقا ربلاحرپ كلذك . ردا تانا یو راراود

EBLهدهطلام. یفیقحو هدرق  > 

 ئش وق هن رزوا یر ر هیکینف "ینایم کهدوژ ز وغ

 ندن رانغس شاط هدهعطق كوس نو هدنر وص اقو

 یکیدەلا فشک كنهلوت « هدهجایراق . ردتراسع

 قرهلوامظتنم تیاغ < شاتنو لزوک سکملابرلراو د

 نیسحم نایاش شلدا بیرتو عضو هتنرزوآ كتبريرب

 طرف . ردشعلوا (Agencée) دصت هدنروصرت

 ندهعا الیتسا یرایدوا كرللامور « رلراود و

 < ردلکد نیما ۰ ردیلهمش یرلقدنا وا اشنا لوا

 هدا زا ندنسه رامعم کاخ كم دق نایو هدلاح ره

 رای دنیا

 . نمهلل دی لوق یراقدلوا

 . ردقو نوتسو هبق ندننایدامعم دق  رل هبکیتف

 فوقس . یدبا لکد یعولعم كت رارامعم هبکیتف رانو

 هللا یرلشاط هقالپ « رل (00110) هطالب كوس ینابم
 ندنسهب ر امعم ام | همکیتق .یداریلنروا ۰ اید ا

 نوتس « رلن وتش كحوک نالو هدسربق قرهلوا

 كنهلطم هدتیرمآ . ردهدن ولسا یطبق یرلقلشاب

(Tabernacle)یسهملیس قاعص  (ArchiraV¥x) 

 قاحص كنانر هلو هنن نالاق قاب هددیمآ وعاا ماو

 هکرد س نص ا سش ه رک قرلوا حنح یس هملنس

 هب رامعم راب [ و هدهکلن هطىق تادنآ

 : نوک یاب ا كوا دات یلعق

 هدیرالاثع )٩006( لوما وا ناثل و هدنسهطا دارا

 ۰ ردیدلقش

 ۹ هددمآ وعلا ما
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 ك رللاثم وب دھوم . ردیرادنلق هطق هاو كاذک

 ردشعلوا دلش نده روث [ تادیآ یرلدادق

 هطاحا یهشاف شوق « یرلهع راف

 هوني هدرانو هحنلک هراه اتکو هت وحنم تاني زت

 هدنااشناو نت همکف هزدشلذا هس وق ندا

 لامعتسا هدایز كب ( ۳۵۱۲6۱۲0۵6 ) كنرلب شقت

 3 ردیدىنق یطقو ه رو ۲ كاذک هدون هکر لی دی |

 هسفن تیئوعال هدرلل هیکبنف یک رلیروئ۲ « رابطبق

 تمرحو میظعا هدایز ك ها وما «رلیدن ! دقتعمو لاق

 مراب .

 ندا

 هدهاشم هدهکیتف نکرد نوا تر و . یدا رل ردیا

 ندرارارم «ندراقم یرلمهم كأ كتادا نلیدیا

 «هدنا رل اىق یرا رام نوت ك رابل هنکشق . رد راع

 هلل وا رلن و .ردشعلوا اشناو رفح هدنسهنس رآهرخص

 "الماک یرلهقودنص كنەلئاع ر لینک هکردرلفرظ

 رقم د هقربلا جد زکلاب . ریلسهوق هرلارو

 :دد شل دب قی رتنايک هر تیاتسر , هکر دانثتسم

 یلاوما قا تیرا . ردهرتم ۱ یعافترا داو

(Nécroropole)ردیاتسربق مدق كا كن هیکسف هک  . 

 یرحو فاشکتسا هللا هجو بولطم ردق ههجرد رو

 هتنوردهکردراو رارا هل وا هدنما تب و «ردشعل وا

 یغیدلوا هدنرلرازم عدق رصم ای <« هللا نوندم راي
 EF هدنببد تك و وق .ریلشا هل او وقر ال وقاش ۳9

 هدنلکش لیطتسم ارو ندرارم هکردراو راویق
 زا هدنرلضعب ردددعتم رلهطوا و ءرلب رک درلهطوا

 ندنازخح تاق کیا رارق صعب . ردقوح هدب رلضعب

 ر نالخآ د كب زح وا

 یرارانک«ه هطوایه . ریلس هلی | هن زحم ید ندکیلد

 رلولوا هدهنآ كرلنوو « رول وق را هق و دن ص هڪ ون

 هلا شاط وا TEC هدج راخ . ید ریلیربتاب

 اب رپ كوچوک هدنلکش طور شلنای كرلب روا هلبا
 لزغم ) 1۳ لزاغم هرلنو هدزعامز هکیدنا ریلساب

 ناشن هنعقوم كربق ان و .(نوجا یغیدلوا ا

 E طقف , یدرونلوا انذنا هرزوا ,قنوا تمالع

 نکلاب هرز وا قلوارق نم زارع كرها تفل ردقوا

 ةدلب ادص .یدا رونلوا افتک | هلقلوا بصن شاط

 هکیدناو یسهقودنص كرا زنا وحشا زادمکح هدننا وا

 ۰ ردترابع

 .ردشمهلا ادها هنسهزوم روول نولود قود یون

 هدەىكىنف اذ .ردش اب | رکوصند ردنکسا هقودنص و

 ,ردرخوم ندردنکسا به یسرثک | كرلهقودنصنانل و

 ا هرربدک ۲ یک تتلو یلبق یلکش كرلتوبات وب
 . قاوص یرلنالوا مو فلکما , ردیدیلش كران

 «ندنوشروق .ردع ونصم ندنشاطجرک ایو(تینارغ)

 هدیرلنلب دب ا لامعا ندنجاغ | ر زا تح ءندقارب وط شمشب

 كرلن و و «شعالباقهلا حاولا ندعم یرلرزوا هکردراو

 ( ۷۲۵/16 de lion ( یزو دسا هدهنرحطس

 یبیرثک ۱ كراهقودنصوت .ردشعلوا ریوصت یرلمسر
 «ییلق  رلاموم هو دهدنر وص ر هاشم هناسنا لکش

 یسافق كافوتم هدرل هقودنص مجم و « ردیک یسهظفح

 ولوا هکهدنر وص وا « ردشعل وا 2 قرەلوا هع راق

 تالیصف و به « رونب روک یک دالو ین اقص «یحاص

 .ردشعلوا سابتقا وذخا ندنراثآ هروث۲ تادرفمو
 ها لک و هدهبکشق زکلاب رد زا هدتاثه و

 دیفس رحم "ییدهللا لیکشت هرمعتسم كرجات موق و
 یا وما هدب هبجاتراق . ردشعلو هدنربیه كنلحاوس

 ندنکیدلدبا اف هدهعدق هنمزا ات ییاتسرق ینمی

 رلن زخم طقف ااو یثر هدارو نرخ ام نفانک
 هدنروص نع :شعلوا اشنا یک یغیدلوا هد هبکسنف یبع

 هدهدرلارو هسیا ریلیقاب هنفیدلوا شلدا نیزتو قب
 دوتا 1 یفی دل وا ظوفح رلهقودنص هلستقو

 ی ینیدلوا هد رل رازص مدق رصم ییعی یطق لصاماو

 قلعتم ههزابخ هدهدنناوما توس هدنرناتسرق هیکینف
 ندقار وط ايو ندجاجو : ر ونلو هبت مزاول و

 نلیرب و ییا ( ۸۱۵۵۵۱۳0۸۵ ) ۷ ۳

 كند وعم سب «رلباق هشه قسد (تعجاص هب هلک وب )

 «ردرصم لیصا 2 رلن و هکی رللاشع ه دهعطق تاج وک

 «ی رلا اه جوک تس راد وبعم هن راتسا “4غس كاذک

 و ) نلیدا هبمست ( ۸۱۵0۲6۵ ) روفما «رالیدنق

 رکلموح لیلرق کیا لکشلا یضب (تعجاسم هب هلک"

 .ردشماعل و حاللس هدنرب چیه كنب ر اقمهیکینف .هرتاسو

 < هدنکلام هیکینف « قرهلوا هقشاب ندراقم

 نایدبا جارخاو راهظا هلبا تافاشکتسا هدن دالب

 ` قلعتم هناکو کح مسر نع هب فا رغس أ د انس یال



N نر 

 | ندهارد و ا 7 یدیلش ناو ۰ هلا نوتم

 ند رظن ٌهطق هقتع زاآ ملع ران و هکرد تراسع

 .ردقو یرلر هدنتعنص خراب هک ۰ ا ردق وا

 E 6 SE ادص « روص « هچات راق هفام عم

 ضمب كنناکلمتسمو دالب هکینف ۷ زا هل را نحو

 هل وا یسامس شاپ ساز نتا یهدنرزوا اک کیم

 اص وصخ قرش هکردشالوا زاراو ربوصت هما رر اسا

 یی نوا كنو . ريل هل دا میلست یفیدلوا ندنت

 ران 1 تاعوکتسم اا اهن و
 یرله رامعم راث دك رابل هکبتف . ریل هلن دیا دعندهبکش

EEكبو ردشمالاق چیه < نشوا سردنم  

 کما تم ندنسه رامعم تاد ۲ كد هکبنف نوجا

 كن رلدبعم یادت نیا هک دقت وا قو لحم

 هنب راکدەلى | سابتقا و ذخا ند رابطبق ین رل هب رامعم تد وص

 قرهلوا قيال هنمات هرامعم E ردقو همش

 3 زکلاب هاو ند رابل هکبنف هدیدزوا ییحاس هب د وس

 ۳ یخ رد كن رادیعم رصم هدو هکردراو ات

 هلظم ر هر ایکی یلکشهد تی مآ هددنم و .ددیسهبوع

Tabernacle )مص هدنا كيو « رزلک ۲ ی (  

 فرط چ وا زکلاب « عبر یسهدعاق سا ظ وفحم

 كوس هدنف رط كوا ردیابق دەرت ۱۷ اقا

 ضعب ید هدهطلام « هدهرزوغ . ردراو لوح ر

 ران و هدهسیا شل وا یداصت هنلولط یدیاعم هکسشف

 یرلن اب ن ند رل هرضاح تاش هکردسردنمردقوآ

 . ریلس هلبدیا فشکو لالدتسا
 راث 1 لع « یدصعم ( 6180168 ) اژهتاغکهدهرز وغ

 . ردرک ذ نایاش ندن رظن ٌةطقن هقتع

 یضس یلکش كرل مار اد . ند تلق ندەراد کیا

 هنن کید ندر هلا زلهد رب راه بول ها

 ےک رایجاح کهدنسهربزج هطلام كاذک . رلیرک
 قل ٣ شب هدبیرتو لکش ینبع ( آدعتعج - اءاص )

 شمال زود یراحطس « راتو

 فرو عضو هلیشالو «شلنای ندنرلهچراپ شاط كوو
 ۰ هحنلک هتنرلدبعم هحانراق . ردشمهلدا

 كلو .ردشلو انف هدیضاقا < شمالاق هدیراهارخ

 ندد اعم و هفام مم

 رواج دیعم و

 راد بکس ندهراد

 0 ولت و

 امور « هدنسهعدق ٌهږلب هحان راق هد اهر نوجا

 .ردشمامهن و هب رامعم را هقشانن دنس امم نسن از و

 دارا ۰ ما لیکشت هرمعتتسم رال

 نیمز هدهحاتراق هاصوصخ « هدر ه ید ا ذاحما

 هکر د شللو راش اط هحرلزو شهلوا بصن هدنرزوا

 یسوروا كىشب یرلالعا مسق كرانو هرزوا تبمومع

 رز رنو . ردیپتنم هلا لئام حطس ییآ یک یاج
 هر کیدا رلشاط ماط رب نلیدا بصن نوجا

CEیراقو ندقار وط ینعل هدنح راخ  

 هنفرش و مای كنر ند راها موهوم هدنف رط نالو

 . ردیواح یهکوکح رب قرەلوا

 كى هع دق دلو هدنرز وا كن راشاط رزتو تمالع عون

 و نانل و هدهحاأت راق

 نوماه لعبو تیا نابار نالوا ندنرلدوبعم هحیلشاب
 تسموع « هدراشاط ییکیدو هن رل ول کا

 تروص ر هعرابق مت هدنت تي هک وکحم هرزوا

 رذن یثرب قرهلوا شلدا كح هلا کزیح هکرلیروک

 زارا یصخش ندا تدابع کو و ییاا موهوم نلیدیا
 شاط لیکید رب هلو هدلابج هکل صان ردا هئاراو

 دوبعم هد رلشاط ضعب ارد : ردشل روک ,« شلو

 هدنناپ كنون ؛ ریليدنا زارا یفق زکلاب نا شیآ وا

 ( اصع شلراص نالسییا ) هجوداق « نووق « تآ
 ( Lotus ( رفولس « یمسر لک «نمود « رم د ۸

 ولت وانس لوح کو هک غ یافتند یحبح

 نالوا یسهصوصخم تمالع كن کسنف تبلثت ص وصخابو

 اا و .ریلیدنا ر وصل زومر و تات شم

 هکریلب روک لا شلر دلاق ه ی راقو و شهلا هدنتسوا

 ردا لس ییاحانم ضرع ه یواس هلا موهوم هدو

 ه ةظبق تعنص هج ولسا تكنتعتص_ هنکیتق . ردنعرر

 مو روک < هداننرتسلاب هدایلاتا ۰ یدیلقو تپماشم

 یرارانکو ناناو هدنسهر زح سیرق «هدموبلا داو

 نالوا نرم هل رامسر رظانم ب تباغ ندفرط چا

 رامسر هدرله قو . رده اظ هدایز اهد هدراهق ندعم

 هدا رابتعا ع وضوم « لکد هل رابتعا تعنص زکلاپ

 رظانم نالوا روصم هدنناب وحنم هع رابق مج هوني

 دص لیدی 3 هدهب رصم تادا دوخاب یه ربط اسا

 نارق ی د ِ ین رللاع دص نلیدا ۷« هده رصم



 بسم ۳

 یتمسا

 لسق و یراک انیمو هولم ( كلموح قانچ ) راخف
 هک رد قفا ومو هاشم ردقوا ه هروئ او هطبق تادیآ

 كنتعنص تاعا هکینف هسا وا تاک و کح هدنرلرزوآ

 نده روث ۱ و هطبقتادآ یراث او نالوا قسد ل وصح

 ین راهدلب هکینف . زالوا نکم ناه كملسهدبا یتیرغت
 لباق كعد ىش ر هدنقح یراراو د روس ندیا هطاحا

 a EE اد هکنوح دلکد

 هیجراو هن رالع یراروس كن هبکیتف د دالب هاب ون رب اسو

 هک ) سایناب زکلاب
 (ردناک هدنف رط لاش هوا ورو رد یمهدلب هن الا دق

 یتاماکحتسا هعلق ۰ یتاماکحتسا هلاق ندنرود هکینف
 كراراود و . ردشما- هدا هظفاع یراراو د هعلق

 ك راشاط ےسج ےسج . یعاقت را

 «ندنسهع وق هنرزوا یررب « زسحرخ « زسناسارخ

Eهس ولکک *ینابم هکرد نشعا- لکش  

Canstructions cyclopéens ( ) تآ اشنا شد 

 هدادلحس .ردلکد هلس ( تعجارم ههداموب ) ندنلیبق

 2 رد شلوا وو بارخ ردق

 ۰ راقبح هب هربم چاق ر

 سوساتو هحای راق هداش رف آ هدب رله دل اتوموسکی را

 یدنلو یرلراود ماکحتساو هعلق ماطر هدنرل ها رخ

 .ددلزوکو العاییئرت و عضو ماظتنا ك رلن و سکع اب 5

 یابمییدلبا هظفاحم یتتلاصا هدایز كا كن هکبنف تعنص
 نوجا هظفاح یرلوص هدرل رمشو هدناامنا نام

 هجاتراق .ریلب روک هدننایلمع قلی وص نلیدبا ارجا
 ۰ یک یغیدلوا دوحوم موللا یراضوح اب رلن اهل

 ےسج ندا لاصیا هرهش یرلوص فان رلعبنم ناووغا ز

 ۰ كس رو وص و . رذقا نآالا یخد لر

 . لس هل نک هللا هنازآ هدنجما راج رپص یرک و

 سد تو هدننامز رلبلاموررلن و طقف

 « هکوو « نولود نوذ «هصالخ

 . ف « رهللوم

 غیودول «نابهر

 عهدن رام ی راهندم 4 هحس موق كوچ وکو .رددوقفم | | یدانق کو SET هکشنف . رربدک ۲

 Ee ا طقف رلیدرتسوک ES ۱ نالوا لومعم ندنبط « ر ( وی 3

 هل روصو كرربا تطاسو و تاالد ه هلدابم ین را هبف رح

  هدایز ندنعنص_ . رل دتا تمدح هنن را تا هدكء انص

 هدنص وصخ تعنص .زیدلرام هب هب راج میانص «هن رام

 رات1 كرلی رو ۲ كرابطبق یمدخ كوبون كا كرلبلەكيتف
 كرلساتو عدق گرهدبا لاخدا هناسنایو ی رل هبعانص

 . ردهدنصوصخ كمهلا تنواعم هتیرهبعانص هسرت

 دل رهدبآ دیش و

 .هنراشتاو لوادت مالا نیب هد كن همعانص قرط «كعد انص

 . ردتققح ر تان هلا خراب و هکردا تدفتم

 تاققدت لمکم لا ارا هدنقح هك ةقبتعراب ۲
 كب یدج یریدم هزوم ندا ارحا تافاعکع تاو

 هحزم.ذا رف ی رل هعقا و تانک هکرد ی رل رضح یدنفا

 ردشمهل | عضو ه املع راظنا هدرا ر مھم

 بس هممور و هاو ةع راب |

Archéologie greque et romaine)لایوروآ (  

 Archéologie ( هفنص قع را راع هدنحالطصا

 وا gi bY ےدق ناو نلیرو ییا (/( 06

 هبعشو نوجا كمل هديا ییرعت هللا هجو قيال ىتملع
 رب یهدناف كا كملا دارا نخ راب ارصتخ كتفرعم

 ۱ < هلبا هجو و . ردقیرط
 و و ییدلا زع و نبع هللروص هل یعوضوم

 تكل هفنصم ةةتع ۳ ۳۹

 تلج هلس هدیا توقوئو نیما ارکوصندیقرت اح ردت
 هکر کچ هروک ینفیدلوا لا لصاب هاصح قبرط 71

 هتسهقتع رانا امور و مدق نانو تقو وا هتشيا
 تراسع نده ىس همققح تىھام كملع نالوا قلعتم

 ققح هدیاب و يک یتجهنلوا كاردا هلبقح یتیدلوا |

 هقیتع ان آملع هرزوا تیموم انعم حوضو كح هدی | ۱

 مر اشو وساغ نومرلق « سا وسود

 ۱ هل راهن افقا و تاقسقحم و تاعش كنق چ و اظلع گن

 ندتیلیصا تفص یتعنص كرليل هیکینف هکر د نیل

 تنهرّواجتم عا 23 رلب روت ۲ رلطبق . ردر وحهم

 داما لف هدنرلتعنص « ردترابع نددلق ی رلتعنص

 ا ا

 كى هقتع

 . ردا تمدخ هدهنتیهام رب دو نعت

 ًارظن هنتامسق نالوا رتعم هحایوروا تخم راب
 هماتخ هلروص هن كء دق ع نرو یاب یوانورق

 «نیطنطسق یجنرب یروطاربعا امور * ردمولعمکیدربا

 . هدنالیم هدنحشرا ۳۱۳ كرهدا لوبق یفلن ابتسرخ



۷۱۳ — 

 امور ییوسبیع سد هدهمای سا ر کیدا ۳

 .یدولبا نالعا قرهلوا یسمسر سد كنغل ر وطا ربع |

 .یدلوا لاغ هتشو ماد زا تیارصن هن رزواكيو

 نالو E یفلروطاربم | امور ردق هتقو وا

 هلس روق ندننازواممو تایدع كونو رلنابتسرخ

 هدرابتعا رظن هش و تعنص « هش و مولع .یدا روم

 قلن ابتسرخ هلا العا” كس همای ما نالبم .یدیآ

YYرلن انتسرخ «یدلوا یسمسر سد كنغل ر وطارع |  

 نالیم هکرد نوجا كنو . یدلو ناحح و توق

 ۹ . یدرت ینتعنص امورو نانو یسهمای صا

 .رط دالشاب هزوام هنملع هنو فراعم رلن اتسرخ

 «ینتمکح امورو ناو .یداشلک هرلنوا یدعتتبوت

 ندنوشو را آ ۳9 ی راکدتا منم ندحاور یمولع

 دو راد دالشاب کلا مده و تا هدینادنآ نالوا

 لرڵرابراب نرو تاپ هنغا ر وطاریع | امور هدندف رط

 ی را 1 كن هع دق تعنص ۳۳ امغ و تایر

 رالادناو هدا ۲ یسادناموق كق رال 1 .یدیا رو ریت

 طقف . رلیدهلا كارتشا هدایز كب هنس كنامور

 .ردز۲ اهد یلرضم كرلنو ندنرظن ٌةطقن هقیتعراب ۲

 هکمهل | تراغ هدایز ندکلنا مده رلرابراب وب هکنوج

 سما رهن .كنیمورود .ویسوم , ۰ ریدبا كاپنم
 ا ا كن رهش امور مدو هک ه طب رخ ر یغیدلوا

 هدول «ردیا هبا را ین رظ افت را یفیدنا و هدننامز

 تادنا .رلیروک قرلوا متا یسهلج كنهعدق *ینایم

 یغیدقار ك را راب راب طقف . ید شلاق هدنرلرب هن

 «یسهدلامور یطسو نو رق .یدتاوحم رلل امور فم

 : یدلدا دب دم هلضصاقا كنسهدلب امور هع دق نورق

 ON 1 و نوت « تاب وحنم هع راق 2 Ee مدق

 شاط 4 دق ا .یدنل وا فر هفت نکسمو

 مژلامودا وم هب هدب دح تا اشنا «یدنلشبا یک یرلواحوا

 ك(روس متبس) روطاربعا .یدلدا د راد ندرلاروا

 .رددهاش هلاح و رنظ قاط ینیدلوا شمردتا اشنا

 الوقن یجنشب نانلو اب هدیدالیم رصع یجنشا نوا

 ۲۱۰۰ ندنهاکهارخ هزاوق (۱6۵۵ ۱۶6۷ )

 ان ترس عو ر نتید هتروارت یسهارآ زوکوا
 یاحا «هنس را ۲ علق كنامور دق .یدنراقبح یش اط

 هلاح و . یدیا رولدا تعراسم هنل ولطو موسر

 ك(قارت) یلابلاتا هدیدالیم رصع یجب ۱ 4 هجنیلقا

 ۔ها اط یسه دلب امور » ۰ ردققحم كب ۳ هدافا

 تعتصامو و. 6 ردوموز مدوا هشا راو رب ر قجهیم

 قاب ندهبضام را! كعدبا اڪ ر هدنقح یسهعدق

 رلتقو وا < هسریلیدنا وزرا املا ریسفت ىن ران الاق

 هدرازوس نالوا شمنلیوس هدنقح یریسفت را[ وب

 اواو تم هلی سوگ: نیا هلو دم

 هل | لهح رازوسوت تقدقح لب وک ب زد

 ۳6 هقسع ا كيا نامزوا هکر دهدول ۲

 تابارخ«هداطسو نورق .رداتاناو ها را ین رہنا دا

 نالوا مقا و نوجا كمەلىأ حاضباو ریس ی هقتع

 هرزوا قلوا ریه ر هران دیا تراز نامور «تشت كلبا

 ST و ,نالوا ندتشف همای للدو یا قلا
 سردنم تقو وا هدرلب اک وب طقف . را

 یک [۱ ] هزلوق «یلوث هتنایاسغآ نانلو شمالوا
 ءیارم شلاق دل شات ندس رخ ؛یدبا قرهلوا انثتسم

 كى دش تادیآ ی لس "هل وللا واق وتوم

 هولا تاباور مککع شو تاقا تار

 قسهداب امور ؛ ردندنلسق هاسفا هدایز ندەىخ راب

 دبعم رب هدنیلوق «شمهلبا سیسأت حون ترضح ایوک
 هل وب به ا ر RES روک ذم نفع نسش

 . ترابع ندرهناسفا

 یریسشفنو حاضیا كانسهقبتع راث امور و نانو
 تفرعم قام رب نرق اهد هقطنم و لقع هدبما

 تی ۱ یر وهظ كيوب هک « تقو یغیدلوا لصاح

 قلخ ماوع لدن ه هیملع لوصا هن «روبلشاب هدرصع

 یهدیاب و راهناسفا و تایاور ندا لوادت هدننس
 ًارظن هل ۱

 كن هقنو رب نوا فلت هدننامز نطنطسق اهد

 . رؤ دنا a نمز ه هقشع تاعش

 ر اسز كىو ےسح تباغ هدنسهدل امور م دق

 روطارعا هنساشناو ان كو هکیدیا هرتاتفمآ

 ( سطیط ) سوتی «یدیا شمهلبا ءدب نیساپسو
 ی ننه رصد ناف یو" لا دل فن

 ردا باعیتسا ی ی ریس كس ناسسو یدیا راو

 .یدیارولیدیا ارحا هدارو یرلن و وا رو ابدالغ .یدنا ۱



 س ۷۱۵ =
 نایروک هدرا رب نالوآ ترابع ندتاریسف فرح

 «هنسایفا مغو وط كن رهش امور نعي هدهیض را تامولعم

 ۰ هسریلب دی أ ےض تامولعم نالوا قلعتم هنضرا ےسر

 دا را مک نه 9 و قارت تقو وآ هن هتشیا

 ی راک د لس هلوا لان هدنقح همور و هاون هقبتع را

 ندهف رم تال وقنمو تایاور و طاس و و میانم

 امورو مع دق ناو هکر د نوجا كيوب . یدا ترابع

 . ریلس هلباص شمامغوط زونه یسهقیتع راثآ رع
 ال وقس رامه« هدیدالب رصع ىج ۱۳ ردقه يه

 یس هعل اطم هم دق تادیآ یتسهب زامعم هم رق ( لزم )

 داش لاح رب و هدهسیا شلا میسوت و لبکشت هلا

 دودحم یاعلاطمو یعاسم کال رقنب یک ینیدلوا

 ۰ ردشلاق

 قاطنتسا یوسر و ضاقنا نالاق قاب ندنسهع دق
 جا رختسا یمنص ام یرالقدلوا نماض كرهدا

 ر سفت یرلهدیآ و ندن رظن ةطقن خراب ۰ تم هل |

 ه یر رودالوق ندنساملع نابل اتا ۳ رم هل |

 كیامور هلا هقتع 8 تاذو .ددشلوا دراو

 نص وصخ كم هل | فک قنسهقاس راودا ۰ سبضام

 كمهلا قیوشت هتفرعمو یرلباامور ۰ یدتیا روصت
 هنساسیلک نارتال كسافينوب یجندب باب نوجا
 دا وک « ابجار کا » هدنرزوا و « ینیدردب وق

 مدآ و هب . یدتبا بس ییهحول رب رب نالوا

 یرغ وط هتسهنس ۱۳ ٤ در هدیآ عج یارک نال

 هدنامز و هن .یدزاب رار هدنقح یسهدلبامور معدق

 تادیآ و هقسع را امورو عدق ناو

 یس یعاب E «كمەلىا مج ی هقتع را
 ”Y & بی

 هدنمای ازر وف هب ول وا ندنسل اھا زو ەر .یدلور وک

 | هقتع رانا كليا یرغوط هترل را ۱۲۳۰ یرب

 : یراق دهم و یوسکلل وق

 كنبرارصاءمو یزتیرودالوق ینعی هللروصم هتشيا
 . یدالشاب «قرت ندنکی هقتع رابآ ماع هلن رلتمه

 یهدنقح هقتعرات ۲ كفالسا هل رلق وشنو تربغ كرلت و

 «یدلوالدبم هیملع قام رب یدج یرلیدبقس رظن
 فا کاخ ی رخو مده كنسهء دق هد امور

 < كنا طاقتلاو ج یرللاشع . یدتزآ اهدناق رب

 قمالب وطیرلش اط كل وک یراهعونصم جر «یرل هلادام

 نشب نوا . یدلوروک تعراسم رب هدنص وصخ
 رای ۲ كوو كوو هدنفرظ ررصع ج نواو

 ET ملع طقف ,یدلربتک هادم یرلن وسکللوق هقتع

 كنقارم هقتنا به هب یعوضوم لبصا كهقیتع
 لوصحم كنامدق تعنص رلنو .یدیا روبلاق هدنحراخ

 هنتفارظ دلرلکش نلیروک هدرلرمرم نالوا یرنه
 بیرخت یهقبتع رات «رارولوا نوتفم هننسح كيسانن
 طقف . قوح ماها هب هظف اح و مچ ٠ قو احم او

 لکد یمآرا یلاکشا نساع یدوصقم كنهقبتع را1

 راهطآ یی اعم نالوا یرا وتمهدنل 1 لاکشاو «لکد

 لاحر یهدنامزوا هحنلمقاب ندرظن هطَه هطقن وب . ردكم هل |

 ءردندتعنص بایرا «هدانزندهقتعراپ 1 یاملعن ومقتع

 ۰. ردنویعیدب
 سومهمو ) ۱:۷۸

 لیکشت یتسیمهداق ی هقشآ هدلات رک ( سوت هن ال

 هقتع « رکهقبتع) یجهقت۲ هدنامز و . یددللا
 نوا ارا تعا ندرصع یجتتلا نوا یمان ( سانش
 یهقتع را۲ « ردق هنطساوا درصع یمئزکس
 ر ردا تاالد هاملع ندا داخ ا 3 عوضوم

 ` ) Humauistes ( نومدآ هدنامز قیع .یدآ ریبعت

 یادی *یعاسم

 1 هدنسن دام خراب

 مظعوا هدنرزوا نوتم نلیرب ویا
 . یدا رلشمالشاب هارحا

 . یدلوا تم ع وضوم یسأسم یریسفتو حیضوت
 دقت كنوتم ندفرط رب كردا تربغ فرط یا

 هدافتسنا ما هه هقسع را 1 هدنحاضباو

 یحاضیاو ریش كم هقسع را ندفرط رکید 5 هتعلوا

 ۰ تربغو تمه هکلدا تا ندنوتم هدهد رلص وصخ

 ¥ <كمل ريك هن هملع یاتحا قیقح . یدا رولیدا

 . دولنلوت هرزوا كلدا

 ةلا تادبا قوم ققد

 مس

 . هقتع راي هدرصع وا

 رولیدا ارجا ندرظن ٌهطقن کیآ یلاعشو تالئصح
 ( ۲ ) «ضرا مسر عب افارغو وط ( ١ ) : یدلا

 مسر « ندنرظن عقل تزوص مس یم اناضونوعا
 تعسط ك رال ٠ یغیدنل و كن هقتع UT هلا شا

 یک ۰ را هما ا دمو تاک وکم روانھ کوا یس ها رغح

 .یدیا روبنل ۲ هرابتعا رظن هقیتع ران
 . تالیصح هقتع ران نلیدا ارجاهدرصع ی۹



 — ۷ 6 دن

 تىما هرلن و هدی مو هقراف تنص 3 كناققد و

 و هلا یعاسمو مه ردق و . ردصوصخ یراق

 هقمع را هرا ر صع یجتتلا نوا « نشب نوا

 قیرط رب ۰ وح رب قجهلیق رمثم یتاقیقدنو لیصح
 هدنرظن یساملع كنامز و . یديا شمامهللو زونه

 دع ترابع ندننارسف كەر رح نوتم رلکدم تادنآ

 . یدیآ رویلیدیا
 كلبا كنهسانو تیندم .یدنا شماغاطییا یسهفلتخم

 یا و ردق هنسهریخا مایا كنغل روطاربعا امورندنلاح

 هدنرزوا هجا رب یخ ی یا ا ۲
 كرابلامور كرك هدرصع وا هصالخ . یدنلوا ردقت

 یرلهقبتع رابآ ملع قرهلوا قیقح كرلینانو درک

 هدیراقو هکنوچ . یدمهلدا نودنیو سسات

 یملعقررط نوجا كنا لیکشت یملعوب یک زمکیدید
 یدبآ شمامهناو

 را ودا كب هم دق هنمزا هقشاب ندنو

 نیک رب نواو ید نوا ا
 دیازت و AT هداءلا ق وف یرادقم تك هع دق تادیآ

 ه درو رظ 3 رسهع

 زی كى 3 یسهب رظن كى هقتع را 9 یدولب |

 رز یا ز كب میت هحاس هدلاح ییدشا قرت

 ٤ ید اسس ات رلەز وم هدنف رطںھ كن ایل اتا . ىدا

 رول . یدلوا لصاح هدرب سه قوذ هققمشع تادآ

 هلا شه وخو ی رک لاک ین را ممم نانو لهدنوراد

 ذخا ندنرهدلب_سوراپو سولهد . یدا رورآ
 هن هرتلکنا رلیک یز هللا لسا نلیدا طاقتلاو

 هدلو طقف ؛ شلوا تمنع یاسشکنابدا یرغوط

 شا هایرد بایات رعق رار هللا یرلهلوج لیمکت
 یگ دقناتسن ابو هدنګ راب ۳ اهدلهدن ورا د رول

 شملنا روصت یرکف كا لف هنک اح هرتلکئآ
 قلاق هدیرک یثراق ههرتلکنا ید هسنارف . یدا

 نلیردن وک زیفش هقرش هدنح را ۰

 قفص هسلعء اهر دات را دلت ناو ود گرام

 ید نو

 ردقوا یرامسر كنو هتناب قەدە 1 یهرراق قاژ "

SSAلع و دبعم موبلا قئاتو و کیدل  

 نوجا قیقد و ناصح ند رظن هطق هقرشع از

 هان و تاکو کح ییدرتک كلتسا ووت ردرلیش لتمق

 ۴ یدمهتساأ

 ماسرنال و هدنتعم ترافسوت تقو و

 ندیازیهجت ییرلنولاس تاکوکح میسر كنسهزوم روول
 E NINE 2A Ve زوده را

 رەڵەو زلکنا هلا نویس بط ىل نوبل هدنف رظ

 رای ۲ ۰ رلیدتا تح ایس ها لاتا < هناتسناب و

 درشت گاو تاعش مهم تیاغ راد هب هق تع

 رار نویس رئاد ههبف تافاشکتساو . رلیدهما

 . یدلوا بجوم یتبغر رب كوي هداپوروا هکیدزاب
 یسهرناد

 هدنطسا وا كل رصع یجزگسنوآ ۰ یدبا رو لا قوت

 قر ر یعطقو یدح كنناققدت هقىتع رام آ منع ینعب

TSAفننصت و مچ داوم قوح كب هدنامزرب  

 تامولعم ینیدلوا یواح كن هرات نوتم . یدنلوا

 هلا یعاسم ردقو طقف , یدلدا طانتتسا "تاج

 سیمأت هدندوصرب قیقح ییهقیتع را ملع هتنرارب
 یغیداوا دقاف كرصانع ضمب اهد نوجا كمهلا كع |

 ریل هاشالک ۲ ا

 زونه « هدلاح رب ستلم ۰ قشبراق هم را دا ومو

 هملع ندطالتخاو هل | ذاضا نصف یملع ماظن

 رب یهعدق تعنص . شهدا e هاا + یا ال

 انهم هدنسهبل ۲ تافاتکتا نیک تاست ید دوح وم

 لکد اخ زومتسد ر ونک نک كمهلا هعلاطمو

 «یدروکق رهلوآ مم یرکفر هلو سول اق هج رک «یدیآ

 ء طقف

 فیصوت یتسیضام « ندیافی رعت و نییعت یرکفو هلا
 هتناعبتت هقبتع راثآ مع یلیصحت قیرط وو نیا
 هنسهدام هقتع رابآ۲ مع ) ردناملکنو نداقیطت

 طقف « لو داوم اعقاو ,

 هحو زمکیدسا لیصف هدنسهدامهقبتع راه آ

 ( ۰ تعجام

 قیرط
 . یدلبهل و "هدرلنامز لوص ی یودتو یتیسأا
 . یدهلا ماود هدقرت لع شی رم ندقدناو طقف

 0 هتسشل ۱ « یلیصحت وحت كن هقبتع را آ

 یاملع یک یوقسیو « یهلوژ اک وص ندناملکن و
 كم هقمشع 2 ي ًاقفوت هنس را ناملکن و نوىقىتع

 ۰ یدنرا تانفشک .رلیدتا تمدخ قوح كن هنسقرت

 كزتب دم نانو هدهعدق نورق هلمتقو «ناتسنانو مدق

 كرلبدما ترایز ابقاعتم الاتنا .كلاع ینیدلوا لوتسم
 هتشرآ ۰ یدنلق ا رحا هرشک تام ۵ دزقدح هقسع رای |



— ۷۱۹ — 

 یس راتراودا كنملع یسهقیتعرأت امورو دق نانو

 كتب رل هقبتع رات1 كرل تكل و .ردترابغ ندنو ةدیز

 هدن رل هدام امور ايلات «ناتسنایو یتالبصفتو تاس رعت

 امورو نانو تحم یهدارو . ردكجەلىدا دارا

 . ردیملع « لکد یرلیدنک كانسهقبتع راث ۲

 ی AR AT ر هدضاما ( صا ۰ )
E HEE 2 o Sk 

 هنادمم ارکوص ندکدک هلصاف ر هصبق ایو نوزوا

 تالاح نانلو دلوتم ندنا و طوب م هتنع وا و ناقبح

 .( هضم بقاعت . ن ) ییلیدبا ربصت هضم مالعو
 فقاعتم یرثاخ نا ییدربتک اوضح كالع و اا

 یوتاب وب ات یا

 ور. هدبط مع. ( سا قم رابآ
 هساذ معالعو ضاما كل هتسخ

 یاد طق نلک هعوقو قرهلوا و هنسهلصا ۶

 ندنسهص وصخ فاصوا كتلع نوجما ینیدلوا مظتنمو

 لاوحا نابع ولوا راستعاو دع

RAT OR 

 1 هد رف صا

 2 و زیر هعبطنم رات
 ریپعت هرلرب با روقوچ نلیدیا هدهاشم هدنرزوا
 رب قاشومو یک ریخ ایو روماچ رلنون « هکییلیدیا
 هدلاح یغی دلیصاب هحفسشخ هل | قمراب هن رزوا هدام

 < ردهاشم هراهاشن « هرلزا عبطنم < ناک: وچ

 هنسانعم یز قم راب NE اا هلتهح و

 ماظع هلع ق

 قرەلوا قفاومو یداحم هب همغامد ۸ راعت ۰ هدسار

 هبص ص تالاحو

 رلرید هدهبعصا SET قرهل وا

 هل | قمراب هنرزوا هدام و قاشموو نالوا دوحوم

 4 ۲ هرلر وق وح نانلو هاشمهرلّزا نالبصاب

 كچ « مظع ) ۰ ریلبدیا ریبعت هبمخ هبعیصا 31

 . ( تعحاس هنسهدام

 هن دهم رات هغللارلع .( صاء.رت )
 زنا رفندهملع تاحالطصا ی

 لوق هرزوا یداص و هدهح

 شا هحننال هدهوسنارف هک وب : ردشع ولوا

 وا نالوا تام یشاللاص اقا ترس

 ۳۳ تم را

 یانعم ۰ ردشع ولوا لک ندرلظفا سو ونو

 وو كمريدتما تکرح یشاب هغاشآ ندراقو یسیوغل
 یرلشاب كرلت۲ . رولوا كعد كمهلا زارکت یتکرح
 قمرغاچ یرب هلا تراشا هدرلن اسنا یک یرلقدالل اص
 ارحا هیسار تکرح رب هلوا تقو یراکدهتسیا

 مان وا یخد ا فر تکرح ایست ندنوب . راردیا
 , ردشلرو

 و هدتشه مع -

 یسهطقن فک نم كسروم كنیواس مرج رب هلا

 تکرح ییالبا ارجا لا ةت رب فخ هدنفارطا

 هکنوچ . رد شمللق هست نویسانو هبهبصقر
 وا هن . ردشعلوآ فشک تکرح رب هل وب هدمارحا

 ك رکحبح كرلقا رم اب « 4 رلقاس a O as هکر دندانعم

 هدهاشم یک ردنا تىغ هک ارت 7 هناص

 كاذک . رذشار و مای و E هدهتناکرح نلیدیا

 ندغاشا اتو هلوص ندغاص یثاب كناسنا هدبط

 هد هد تاکرح ییدملب | ارحا یقرهلوا یراقو

 . راردیا ریبعت نویسان

 كکش اعقاو .ردشعلوا هچ ر هد هن دهم را | هزع اسل

 رحر هل وا هد یک رح
 لدس رلردا هدافا هللا لادسنا ییوسایوت قرهلوا

 شع د لیاع هن وسايو هد بط . ردهتسانعم لىم

 ردشعل وا لوقو جرد هب هبط تاغل حالطص | و و

 ا ح مرا رو ته

 ۱۳ كلج ترا نطق ابو كضرأ

 : فو سخ مواد هلرکید رسن یو ضرا رادم در وحم

 نامز ییدملبا ارحا ه رود 2 و هدنفا رطا یر وح

 نوضایر نانو .ردترابع ندهع الا اے یغیدلواراجود

 . (رصعیجنکیا دالیلالبق) هدننامزقراپیه ندننوئیهو

 نالوا لصو هيب یرلبطق ینعی ینیبطق طخ كضرا
 كطخ وب ردترابع یه یا روح هک قتسم طخ

 یروحم كف وسخٌةرباد یغنیدالوا ریغتسال ییماقتسا هدامس

 + ىکیدەلىا ارحا ه رود ۳ 5 یطب هدنفا رطا

 تشن ندیو یه وام 4 داح هبعحر ره * هکیدا

 روح ردق ها رکص نامر یوح كب ندتقو وا . زدیا

 سابتقاو ذخا ندب وغل یانعم

 | هیانعمو یرلجرتم برع .ردت

 ۳-__سبسسبدب



 نظ یغیدلوا ه واستم بکار 3 کر حو كضرا ّ

 ماع اک کک 9 تن وو رلیدیا

 ۀواز هکتکرح رب هلوا « یدیا ریلیدا ساق رولوا
 نالوا ترابع ندنلیم ككضرا رادم کن كنسهیسآر

 ردا نایرح هدنرزوا یحطس كتیرود طورخ رب

 باجما یو ینادهاشم كقرایبه .یدیا شعلوا ضرف
 كسونوژر ندننوشه ابالا هن « ىدا رودیا

 تادهاشم كق رابه (یدالیم رصع ىجا ه) هدنامز :

 ما ودلا لع كن رادم لىم ردق هتقو و ندا دا تاو ۱

 رادم *یوتسم طقف .یدیآ مولعم هدییدهلب | صقاتت

 ییدعا بودا مضو لدت هلتتسن هک اوک كخضرا

 وشه هالا هنن هدا اتش .یدیآ رونمتلس زونه

 ترک وک :ضمب تأذ و یدتا صح وحار و ات

 یاس ینیدلو كرهدا ریدقو دصر ین راضرع

 هدنامز قئه بم هل ردنکسا « هدننامز رلساب و

 «یدرب دشالبش راق هلساحرد ضرع نلت دنا سامقوهده؛شم

 فالتخا ردق هحرد ثلث رب راضیع و هکیدر وکو ۱

 هراد كضزا روم تقووا هنرزوا كيون شما

 یطو رغ رود ؛طورخ ییددلا مسر هدنرزوا فوسخ "
 هسای ۸ هدرصع یسهواز فصن بن ٤ لکد ۱

 ندیلوزلح طخ رب نهج وم طخ هرزوا كعا صقاث

 روح هکایوک ۰ یدنلوا ضرف هرزوا قلوا ترابع

 تدوع هندزوا یدنک هن هدنسه رود تک رغ ضزا

 ا 4 داح EE .یداروبلک یرجا ؛روندیآ

 ندنسلوا هللا هجو ییدلدیا ضرف هلوا كطورخت

 رادم روم كصرا روم نعي ندةدهم را[ لک

 رون دا تاعت ندنساللاص ند اع دنفا رطا ضرا :

 یز کس نوا قجمآ هبه تقیقح و طقف . یا"
 هدفذک وو ی دلم هلل دنا بت كرا

 رسمو بدت هناذ مات یهلدار ندن ویشه زلکذا

 یلاع تثیه كوس و .یددلنا مییاش ی رش قرهلوا

 شمهل | فشک نسب وام هل داح اض فا رحا لوااهد ۱

 یلدا .یدناس هلآ سيس یس رظن 6
 یس رظن اب فا را ین رل ها وتسا مظاوت ترک او

 وب هکیدر وک هللا تريح لا هدا رو ییدتا نت

 ۱ هدنسهب رظن اض فا رحم ا تفیک و .یدنالکد تا رلمظ 1

 فیل ات لباقهلاهبونس ةريغص تکرح یکییدهللا ضرف
 كەوا تکرح ییدهلا هدهاشم . یدا لکد عج و

 لاح و

 دغاښم

 یدهلاراهظا ینغیدلوایبسرب رکید كنهثداحوا قرهلوا
 كىطققرەلوا ددوو هی کار واک هنن رزوا كنو

 یدا لکد ترابع لندههض مای هدی رود

 هتل | را رصا هدنسه رظن اض فا راه هلدارب

 . یدنل وا تانا ینی دل وا ی در ر رک

 ملقب ال بطق ردقهئس هنس ۱۷۳۲۰ ندنګ را ۷

 یشعا فرق کو کار كنتروص ()۳۵۵20۲) نبش

 روک ذم سکعلاب ل ند ەش ۷1 یدا

 یهلدار هنرزوا كتو . یدا رودیادعات ی

 هلا دعانو برق كبطق یمی كنهعقاو
 ۲۷۳۹ ۵۵ ۲ VS هدنف رظ هنگ درک کک ر

 ا 3

 (۱۸ تح ٩ هددعان هنس ٩ برق ردق هتسهنس

 یرصاعم یتسهبضرفو كردبا شرف یتغحهلوا مقا و

 ( ۷۳۲ ) هدرود یجنکیا هاردنا راک هب هش ومول

 دص ر هلتقد ۳ كرطق هدرل هنس 7 ند

 یب ی .هبضرف تك هلدار . یدتا اجر لا ديقو

 ۱۷ ۵ هک هل وش ؛ یدتا 27 اماع یسهرداصم

 ) E هنس ٩ ند ۱۷۳٣ ینعل ) هدنسهنس

 تدوعقرهلوا یساضتقم هجر تکرح ٤ض را بطق
 .یدلواتباث دصرلاب کیدلک ه هطشندىا باجشا كمهلىا

 تکرحكرق ًاماع « ندتهج رکید ۰ یرودكتکر حو
 تادهاشمو . یدلوروک ییدالا قفاوت یسهعجر

 كضرا ىع كنه داح ییا و یهلدارب هش رزوا

 هدننب یسهییجر تکرح كرق هللا یسهیجر تکرح
 ارخوم . یدلیا ضرف یفیدناو لاصتاو طاترا رب

 كل یهلدارب یس رظن هیلک هبذاحم کیا نودت كنوتوت

 هيلع هب رظن ر « یدلیا قیدصت هدیسهضرف و
 هب دهم رات كضرا هلا تکو هتشلا .ید وق هنلاح

 ییدهلا ااه رزوا :نضرا .باق كوف -یس هنداح
 ىق مات ضرا . یدلشالک 1 کی دابا ت اشن اد

 . ردلکد

 ینو هک هقرف یهدننیب مات ءرکهللا ضرا رکو قهس

 هب هممتم ةعطقو هتشیا . رولوا ۳ مان ك هسهلک ۱ هضرا

 . رلرد (6[6۱۱180[۷) باق

۳ 
 - ر دشقص هنا "ا ر ماب یضرا هلع ءان



 بن ۷

 قادصرو تادهاشم كد هش ومول ٤ یه هلدارب

 امام یقسهسدنه نیناوق كتسههداح هدهم را 1

 هیسدنه نیناوقوب . یدلک یک هکمهلبا سیس ات ًاحیصو
 هدهتس ۱۸۲ ضرا زوم بو دت رابع ندرلن وش

 كچ وکه دنفارطا یبطسومضو ۳٩( نوک )۷۹۲,٩

 روحم) ردصقاب مصق یسهدعاق هکر دا مس طورخرب

 یروحم ۰ ردتسم و یسهدعاق یبطسو عضوك را
 و ٤ طخرب نالوا دو هضرا رادم ءیوتسم

 طورخر نالوا یواسم هیزاوم یهواز فصن

 كضرا روم هکهدنروصوا ( ردیضو یهدنرزوا

 رات! الوا نوما كمدلا ریدقت « قمالک ۲ یتکرح
 شتا مسر ی یمجر طورخم یروحم كنطورخم هدهم
 نطو رخ هب دهم A روغەدنامز 2 غی دل وا

 ضتقا تم هل | رادتعاو ض رف یتفیدلوا شلا مس ر

 نالوا تراه ندصقات مطق كسدهم زر طورخ . ردیا

 ۱ ءو ۴ E ریظن یروحم کیا 1

 مظعا روح . ردلداعم هب هیسآ یاباوز كلهحرد

 کیا كب یمحر طو رخ مه كنم دهم طو رخ مه اد

 .رونلو هدنرزوا یوتسم نالوا یواح یر وح
 ضرع يقوم لوح هدایز كا كبطق هکهدنروصوا

 . رولوا مقاو هدنتهح ( 1۸0۱1000 )

 هدنرزوآ یمحر طو رخ تک نالوایراح هدنرزوا

 نیک « ردیرغوط هنتهح كتك رخ نالوا مقا و

 بطق ضرا بطق . ردهدنتم اقتسا تهح كن هیمو

 طورخحم نع رولو هدمظعا دعب ندضرا رادم

 هدنلفسا تا كتیمظعا روم كنسەدعاق كنىدهم

 یسهدعاص تعجر 3 هکنامر هنه ؛ روئلو

)Nceud aScendan(هتسهسا وتسا ةطقن كراس وم  

 ه هطقن یغیدلوا مقا و راف لل یواش هدراب نع

 بطق هدنرزوا یدهء طور لصاماو . هسرلک

 طورح رکا : ردناقم یا هجور یکرح كضرا

 روحوت كار دل زب ىا ذاا رطق یمظعا روم كنیدهم

 كن هرب اد و و رلیدنا ل يضر مای هب رز وا

 هرزوا كعا ۲ )۳ اد ومع هب هرتباد ی یط

 هدی ر زوا طع ل رخټمود قرەنلوأ ض رف 2 رحتم رب ۱

 ۱۸ یقعب هدشسدم یرود تك ی را بلطق ی رود

 رود هدننس ۱۸  یضرا رادم هلا قوت یاقوت

 | ی دهم طو رخ

 ك ضرا لق هبیا رلبا لاک ا هدنفرظ هنس
 دی زاوبقربلوادومهنظعا روم ثاکرعوب هلبا کرم
 Age رود یانا كکرحتم زمکی دون | ض رف

 كنهمیظع راد نلیدبا لصو ندنتیعضو یه یفیدنلوب
 . رونو هدنسهطش كرتشم لصف

 رادم "یوتسم یسهدهم .تکرح تكضرا .روحم
 یرالب اقتم لىم كناوتسا طخ ؛یوتسم ۰ هللا ضرا

 هدیم تکرحو ) یک کیدا ریڈ ا یارجا هنرزوا

 فالتخاوهد ن ۱۹,۳ هدهنس ٩  لصقرهلوا یا ا

 Et هدهن رزوا رانو لیل “یواتس طخ ( ردا

 كلمخ و هدنسهضرف كقرابھ هققلا ف . ردا

 دحاو قایس ینعع یواستم یک یسهییجر تکز ح
 تکرح طقف . ردبا باما كمهلا نایرج هرزوا
 یایرج دارطاو ماظتنا كنهبعجر تکرح وا هیدهم
 ۱ .رلب | .لالخا

 اع دكرق .---+ ىد تکرح دلرق كرع
 درب وا هدتفا رطا یروح .كسرا رادم  کرحم

 رتشم لصف تك یوتسم کیا و هکر دا نارود

 E E یی دقع طخ ك رق نع كضرا

 زیتدقع طخ تعجر هتکرح و هتشيا . ردا مس رو
 ر م كرم رأدم طقف . ریلیدا ريبعت

 ا دقع طخ هدتکر ح و < رلب دی اهده اشم اهد ی

 هتشا . ردتراع ندقعاللاص « ندلیاع هدنفا رطا

 یسهب دهم ۱۳۳ سام هتکرج ا و

 و ۰ رلربد رش هب دهم رات ۱ ابو

 9۰۸ "۸ یسیطسو لیم هنیرز وا ییوتسم ضرا را دم

 ردنا صقات او دیازت ۳ رادقم و رود دعا ار هچب ] طقف

 ادرهدقع سش .رد ۱۷۳ یهاغدح كفالتخا و

 رولوا لصاو همظعا دح لبم و تقو یدک ندنرب
 :: دلو دعاتم هحرد ۰ ند رل هطش هدقع شک اب

 ااا رو دم لیم نام

 ههر تکرح كنیتدقع طخ هقشاب ندنو

 . ردلکد هددحاو قاس ینعع هواستم

 قسه دهم تا بانی وتسم رک ك رح

 اعا تک رح ولرد ییا كروم “یوتسمو ندا



 سس ۷۱۵ —

 هنفرش كا عضو ییهیسدنه هب رظن نالوا ۳1

 مات سا رو ندنن وشه ریهاشم WUT نالوا لثا

 | كنوخاریوع هدنقح رق يدهم زا ۲ یهلدا رب . ردع

 ese ین هب رظن یھ دواش ع و

 ه رظن یاو . ردشههلا قیبطت هنس دهم ۵

۱ 

 1 قرقا قدس یره رظن كیەلدار هلا وخارو وخ عل

 E ر رادم هک ردترابع ندو ندنوټش

 ۲ و انتی تبعد ییدهم طورخ
 E یرو كرم رادم . ردیرود طو

 ی هواز فصن تابوت هکر دا مسر طو رخ

 طخ ر رول ذم روح یطورخم و قو هی

 یدءوهوم طخ و هکردیا مسر هدنفارطا كموهوم
 هدنفا رطا كطخ ندا لصو یرلطق كضرا رادم

 هندی زا قم 2 یهو هب واز فصن قرهلوا

 ردیواستمهدتک _ رح کیا و ناتا مسر طورخم رب 2-۳

ER )هدنف رظ رلنامز یواسم كعد ی  

 طورخم ( ردكيد تکرح ندا مطق راهفاسم یواسم
 ۱۳۷ یرود كتکرح نالوا مقاو هدنرزوا یدهم
 هب هدقع ی ندهدقع رب كسمش هدو هکردنوک

 طورخم .ردیواسهنامز ییدلیا فرصنوجما كتک

 Ee ER هسآ یرود كتك ری هو ئا یمحر

 __ .یحاضی اهلا یسه رظن هماک ةیذاح كنهن دهم را آ

 عبا کلای رق رک |
 رو رلاق تبا یسوتسم كرف رادم «یدهسل وا

 . یدا ردا نایرج هجنبجوم ینیناوق یجرب كراك
 ءاظتآ كردا ریا یآ ربا دیت

 هنرزوا رق كسمش . رلیا لالخا ینتکز جو عضو

 كملس هدأ نيمو ر دقت :Y3 ۳ ییدهلا #

 کم هر ك کارت هک مل هديا تقد اک وش نوجا

 اءاد یس هس ذح تاک هنن روا رلهلاتک نالوا دن اع

 مرج کیا و « یدسلوا یزاوم هنر رو یواستم
 هنر وب | رک و تدم ر ( رق هلا ضرا )و

 هکیدیا راردنا مقوم لیدت قرهلوا یزاوءهو یواسم

 هلتهح هیسهش تارش ۳ هاب راک

 كسمش نعت "۷ کیا و 1 لک للخ اعطق

 ا ا رحا هن رز وا شو ضرا

۶ 

 هش دج رت ات تكض را ا

 ه هیفاضا تعضو

 طقف یدبا

۱ 
۱ 

Fab 1عل :ردر هنن هحش | هن یواسمهب  

 یوا تلر ووپ هم اوا کوچ: ددفزوش
 هدیسیکیآ ندسمش رق هللا ضرا نوجما كمليبهلوا
 نوجا كنو هکر دیا اضتقا قفلو هددعب رز هدهفاسمرب
 هنس . رلکمزال ئھام هد میر لاح امتاد ضرا كس |

 سش نوجا قلوا یزاوم هنیربرب توق یيا وا
 هدی رز وا ےقتسم دحاو دح هد رج وا تكصراو ز  هلا

 (8وهنعذم) نا رق رلکلاب هسیاو لپا باجما نیس
 هنن رزوا ض را 1 51 . رولوا او هراز

 رتسیا ثامهعا باسح لخاد ی دج ا نالوا یراح

 هض را جک فداصتلا «هدنامز ینیع هالاح و كدا

 هرظن رظن كنترل موجو یواسم هنر ر ةرکو
 تا ار ات ات نالوا یراح هن رز وا یدحاو ضرا لک

 لباقمو صقانتم هنر ر یرلب رض لصاح هلا هبدح

 هنرزوا رق هات دحاو هلغ ءانب « لکمزال قلوا
 هننرزوا هلتک دحاو و رثا کیدا ارجا كتسمش
 هلا ا ییدتنا عاقا كسمش هبیرغ وط ند رغوط

 ییدتا ارحا هنر زوا ض را لک دحاو كاش هنن

 كى وقر صقانتمو یواسمهوق

 رق یدمیلش ا رکو ص ندقدلوا مولعم هرظن و

 ةه ردتراعندنسهلصاح

 هدر ندضرا تقو ندا برش هنارتقا نارود

Eیسهلتک دح ا وه دار هبلع ءان ؛رونلود نیقاب هشن  

 دحاو كشرا بذج رتا شالوا راحو هش رروا
ISE FS ANE 

 دالا ارجا هشرزوا رق كسمش هکرولوا كعد
 زانو زود شعری نالوا. هرم هلن و ار 0

 قاضطنا هد رزوا یی وسم ض را رادم :9

A4لا « 

 ڭا ا رظن سىل وتسم ۷ رادم هدو ¢ ردا جسم

 ی هم هل ا م ر# سکعلاب

 هر ذاح ه وق یفزدلو ضو رع« تۆو ین دنلوب ه دش رق

 یس وسم 3

 : نوتسو ندنو ايو E E هک |

 ۰ رد ہا هح یمردنل و

 رولوا نود ۱94 نیرو ه وف یغیدلوا با كص را

 در (هلب رابتعا لک دحاو یعیمط)

 رسد 7 دو و

 هاو وام و هدلاح ول طقف

 هبلع ءا ند سمش

 ه وای. تهح نالوا لب سا هتل

 نارتقا . ردهح وتم

 ندنفح هنآ و هدنف رط د < هلتتسن هنعضو یهدنرود

 هب ی وسمو « یس وتس ٥ رگ رادم



۷۲۰ — 

 ضرا رادم «هسیا شمهغا لوچ یعضو تكبسمشآ رظن

 و ايو هکمشود هكملا قابطنا هشرزوا یسیوتسم

 . رلیا لیمو یمس هکعا فا رحاو دعان ند وتسم

 یسهلصاح هسیا هدنرب ندنرلهطق هدقع كرف سمش

 یسیوتسمرق رادم توقکیا ندیا لیکشت یبهریث توت
 رو نم *یوتسم هدلاح و هیلع ءانب .رونلو هدنرزوا

 1 زا یعسو لبم کا فارحا ندنعضو

 ندنلیم اون شر نام كرام |. هکر واط نوک

 اظن د هنیئدقع طخ تالوح نلیدا هدهاشم تقو تقو

 اضتقا كلا قلعو طبر هنعضو هدام كسمش

 هدول هحناک هنسهبعجر a كني دقع طخ .روبدیا

 . ریل لدی مت حاضبا یالوق كب ارث ات كیوق نبع هن

 «فاطعنا یتیدلوا ضورعمرق كل رحهدننامز نا قاری

 كب ییوتسم سوق ییدهلب | مر ره هکر ده

 هنتهح هقرا تانکرتشم لصف هللا یسوتسم 0

 یسهبعج ر تکر ح كم رلهطقن نیلادتعا .ردكم دتامرتک

 هدیسهب دهم ۸ ثضرارومو (تعحاص ههدامو )

 .ریلس هلبدیا حاضیا اقیفوت هبیدابموب «هیهبرظن وب هنب
 ۱ ر هچا ردق هرلطق نداوتسا طخ

 یسهعمتجم كی رب شملغیب هتیدزوا «ضرا باق ندا
 یرب یه ندرلضورنم ك و .یلبهلدبا قلت یک

 تک ۰ ندنفرط یر نده وای

 ضورعم مرق ا ابو توق رب كيهدا ریبن .یتدارطا
 رق نالوا کم ر یرآ ندضرا كضرا : رولوا

 رق هسا هب دا رطا رغ تاکر ح و یک یغیدلوا هدنقح

 هتشدا

 ت3, دما س

 مارحا اد رفنم

 ۔وتسمرادمو < یسهبعج ر تا تكزب دقع طخ هدنقح

۳ 
 شیشپاب ةن زول ضرا هلی" كنوقو بس یی
 عی رولوا مقاو هدهدنقح یرلنیغب كس نلیدیا دع
 . ردا تعحر ییدقع طخ هدارلت و

 یک یسهبده» ج رود رود تا هه

5 

 راک زا هک مادام

 < ردضرا ءزج رب

 یر سص «ردلصتمو طو م هض را

 هیعجر تاکرح كرك هدلاح وب
 تک حوهبعحر تک رحك را رک یرلهب دهم تاکرحو

akتیک ی $ را ۰ رولوا 9  

 (تعجارص هبهدامو ) یتسهيعجر تكر حكضرا سمش
 ا اضتقا نسهدهم تکرح هنیا رق « ردبا باجا

 كض را تن سهمولعم هثد- هبعجر یک نونو

 هنرزوا یسیتنقجو یراق یهدنراوج اوت سا طخ
 تان ندنستمطلا رفأت یارجا كضرا هلا سم

 اهد هدب و ریمالاد . یدا شهلا ناس

 رق دا رق هک دل | تاشا باسمایو یدتک هیرلیا

 هدنفا رطا یسطسو عضو كرا هلا یندح

 ىدا مزال كمەلىا ارجا هنصقر تکرح رم دوجوک

 کو هصقر کو و الظن هتناتسح كربمالاد هنو

 هنئدم یسمومرود كر* ( زوج ) نیتدقع یرود
 هبنق تققح . یدیا رودنا باا قلوا یواستم <. ت

 . ردترابع ندنو

 ما رجا نوجمآ یتیدالوا هرک رب مات ضرا هصالخ

 .ردلکد د رطم هس ذج تنارخ یی ده اذخا نده وامس

 ۲ یل رسدا رطا ر رود رود 4 هک ردنوما كيوب

 : ردولرد کیا هدقلز سدا رطا و . رولوا ضراع

 یطخ كرتشم لصف هللا ضرا i كىا وتسا طخ اب

 كنبرلرادم كراك موهومندبآ لیکشت یخرا باق هک )
 هاسروص كاا تعحر هب یرک ( ردیسطسو ؟؛یوتسم

 هدنفا رطا سو عضو كطخ و دوخاب ء«رولوا عقاو

 هلتروص یا ارحا هدهم تکرح هطا یساعاللاص
 کا اک یر جا وف ا

 ۴2 نی توام ریلی دنا ریبعت هب دهم بل هدهتکر ح هح و

 یبیدالوا 9 كصرا < ردسءهش یبس كن هعحر

 نالوا ردق هطق ندنرزوا اوتسا طخ ؛ نوا

 ۶ داب هی رزوا ناف ی یننتنفخ

 یبس كنهبدی» تکرح . ردیا باجما ییهمجر تکرح
 یارجا هنرزوا ضرا باق كلذک كس و « ودرش

Iلسم الا اص هدفا رطا یروع كضرا ك ردا  

 هدنفا رطا یسطسو عضوكملع روح دوخاب ردا باخ ا

E 2تکرح و ماع روم. ربا اضتقا  

 «یرغ وط هب هبعجر تهجو لوچوک تیغ هل ا یس هبصقر

 تاغ هک ردب! میس ز طورخ رب صقء ملعق یسهدعاق

 كوچ وک و هکیرلر و ككصقان معق و. 4

 یر ار « رولوا هدعاق دیتا عطق وا هو رخ را
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Aکو  iعطق لا ردا لب اه ه ه وا ز  

 هزتهج یروحم كنیمحر طورخ یروحم كوب كصقاب

 كض را روح یمحر طو رخ « هدلاح یغیدلوا هح وتم

 هکر د طو رخ ر ییددلب | میس ز ۰ ی رغ وط هب هبعحر تهج

 یةدنارو دوا هب وتشم کرارا یروخ كلون

 ۲2 ۹7 ۰مایرود را ۳ ۷ ۲۲٠١ نصنكنه واز

 هدو . ردی دم هب دهم راب ۲ هکرولوا عقاو هدة

 ۱۷٩:1 زمکیت ادا یهداح و . ردا دادتما هنس ۱۸

 .ردشمهلافشک یهلدار یسانشتثیه زلکنآ هدنخ راب

 هدفل وک خراب و ندهساهع یاب منمش _

 .رد هدندودح (۱۰۳۰)ییافو .ردب دن اا همان تراهم

 ندهلج .ردشوقنمو ررحم یرلځګ راب هد هددعتم عقأ وم

 تكداغا دم جاجا م وح ص سا هغ رشلا ةداعسلاراد

 مماجکیدربدتبا اشنا هلتفرعم اغا دواد یرهش رامعم

 : رد ررم یخ زا وش هنهاگرد قاط كف رش

 نایک وا
 تلصخ شوخ یاغادم لوا

 یساغا هداخ ان هوا عا

 تمه بودی أ ف رصهنا ربخ هجم و

 انس ینورش عماج و یدلیق

 تیتر مماج هع و یدلوا

 ۱ دواد یماک رانعم یدلوا
 تعنص بو دا ج ردهلب اناج ید اي

 یراثآ كن ا نخرابیدید

 تما مماحو یداه .تس

۹۹۳ 
 سس فراعلا طع .ت

E 

 7 0 م دقه و لضاف ۱ ۰ مکا ندا

 تا رو لق تب د> و را ندرتا

 تالس
 مس ۴ ۶

 یدتقم ناحا رغفح ناقار را لوا لا هدلاسمو

 ۰ ندا مدق کیو ه اعف کا نالوا

 . یمظعا هلأ كرل ءا هوني هدهب روت ۲ مدق تب رولا

 . یدا رلرد « ولیا » ههلا و هدلیا

 ۰ ) بلر هنسهدام 3

 19 هب رو ۲ (

 هن رلرا دمکح | وني هد دق . خرات بس رولا

 هدهموق « هنتموکح هوني . ردكرتشم ماف رب نلیرو
 . ردشلوا لع

 .ردندنرارادمکح هب رو آ دق دی ا روت |

 قوچ ر . یدلوا رادمکح ارکوص ندبیرخانس

 زکدهرقی دودح هروث۲ هلبا تیبلاغزارحا هدنابراحم
 رله راو .ىدەلىا ميسو ردقهننماد ساقفق «هنلحاس

 ۰.( ۱۸۰-۱۷۱ ) ردشهلا ماود هنس ترد

 م ندک دولا نیکست یرلسادلک هدنف رط بونح

 هدهعطقو . یدتا تر السی هدهنن رلفرط هنر وس

 یخد ( Abdinıilkutht ) توکم دمع یلم | دص

 .یدلا اجتلا هنسهطا سیربق فرهلوا بولغم هدهرق

 ه سیرق قرهراب یزکد یک قلاب ندیا هخآ رو ۲
 تع نع هحوت هنن رلف رط قلغاط تن هکسنف هدعب < ته

 ادص . ید: ۱ تراغو بیرخ یرلارو اوما

 هارهدیا لق هه روت ۲ ییاها «یدنل وا مده یسهدلب

 رل رمعتسم ندسوس دالبو ندرلساداک هنرلر كرات و

 کال ار ییسالبتسا حالس ندا 1 روت | یو

 كکول» نالوا یدادجاكرديا هبحوت یرغوطهب هد دج

 یدتا ا هزاتکیام یی رک

 کب انس نالوا قلس ندا هخآ هروئ آ

 یدالب یراکدرو ییءاب تامود كان وفارغح برع

 شا طبض یره دالب نالوا تاک هدنرطق نرحو

 راد مسوت هدندتهحو ندا جم ید

 EE ٹاک رج ا وا .یدتىا تشل هتم وکح

 یخ دلوآ شع ا طض كس ردب هرزوا قلوا دانتسا سا

 یددلبا ی ا نم یک 8 .. ددالر روکذم

 نم اتو دشت هل روصو یتاک ح سا .یدلوا قف وم

 طقف یدیرو یرغوط هونج RE ندکد هلا

 رالوح ندا کس ین زک سم ثازسهرب زح همش ناس رع

 ته فا ا یک چ ماود

 هننعاطا" ت یرلتکدع « یرلر نالوا

 نیما نسهر زج هبش ااغ ندا ها رو |

 ردق هرللوح و طقف

 ءدل |

 ه دا رو .یدزدیود هب اش رفا ی رظن رک وه ندکد هلا

1 ۶ ۱ 



 = و 1

 وکح "دل التس شلح
Ax.کدتک  

 هخا رو .یدارودا روضع ین رادمکح هب روت ۲

 ییادمیش ) سولب هللا تکرح هنرزوا رصم ندیا

 تقو وا .یدلوا لخاد هتکلمو ندنخزر (شیوس
 ناشیرب الماک یرلیشبح نالوا کاح هطبق ضرا
 یرهش بت « یدشود هللا نمشد سفم . یدتا

 سسق « یر لل ع ههلاو هلا نوت « یدنا وا امغن

 کا هدداعم «یرلههد تابلحنوت كرل هسيسقر

 .یدلر و هب هب رو | "الماکنیآ و مز اول وتال | شدا

 ندا هخا روا . یدنوق ه هرادبعم قرهلوا تمینغ
 کما مط اوا هرو ۲

 ی دیا ۳۹1 رو ۲ ۱ هک ندو

 نوجا ترم هل | عنمی راض رعت

 هماقا هظفاح ۷ ندنلست ماس هت رل هعاق دحرس

 ۰ یدلوا لوغشد

 اش هنس هعصق ره ۰

 .EKIR ید وط یاو هونا هد ىس

 )نم و هن رزوا رلانق کهدن را وح 7 ا ا

 لبلد هناي رفظمو تاحوتف سار یجنحوا ف وعرف

 یاح وتف یدنک AR یاب EE لیکید نالوا

 شیحوبت هرصم یسیدنک هدناکوکحم و کید ر دزاب

E Eرولا  E AVE) 

 یامر تلاسمو حلص ندا ماود E وا

 ییداواشع | ءدب هدتهوک تیاد 9

 r ىیدەلىا فرص اک ا تان افا فاع

 دعد ۱۰ ياق هللا هضفو بد حافص هداک او

 یمک ها رخ تنه ب زخ رب مشق هم یدردتا اکو

 ماشتحا یوا ی Fat اشنا هدهونن هترزوا

 كىەىلاع ام نلیدا اشنا ردق هامر وا هدتن رو

 ندنحاع۱ زرا ینقس كيواش و .یدیا قلاف هنسهلج

 رلرمنچ ریمدو # رلذ وتس 5 وط نقسو شملاي

 ۶ ین ادا ET نیا سا یوم برا

 اغوو ريش ع ونصم ندشاط هدنفرط کیا كرلقاور

 «ریهد لومع» ن ندسونا ۲ ران ویق .یدیا ما ی رىلكىھ

 . یدا ترنم هل رلاثاق یشند لفو ش م

 .ردشلوا شردنم ۲ الرماک یسوناش کوک ار اب كتا

 یغنیدالشاب ه اشنا هدخاک هلا عانغ ا

 9 كولاش و . رد شم ۸ ههاتخ هسا

Aa رولا 

 ۳ ندرصم

 یو اش

 e د ندیا iF روئ | ه دود ص یعیدن الشاب هنني زو ۱ ر ندا دی

 یزادمکح شح

 هدنهاکشی سیفمام > یدولبا التسا یرصم قراب

 ی E Ek ( یدک هدد ر وص

 ندهرصاحم ر هنازروخو یدشا مزهنم یرلیروآ

  ییلغوا ه رفس نداهخا رول | E ی رهش ۲ و

 تافو هدلیاب یس هدنک | 9 دوی زا رو یدتا رو

 . (11۷) یدولا

 هدهشاس هدام لااح ناب رو ۲ لاا لاب رویا

 . ردقلحو لغوا كند هخآ روئآ ۳ وه

 ی رصم ةورةلوأ تم وکحت لنا ا5 ك وص كنب ردب

 هلا ی صا كتب ردي هرزوا ثع | صلح ندرلشح

 ,(تعجاصه هدام یکیراقو ) یددللآتکر ح هنن رفسرصم

 هنسود را هدی ر big هب روس ا نکیاردک هدلو

 .یدلوا لخاد هال د مار عنامالبو

 نلیدیا .یدنک تسار هنسودراشح هدن رق تیانراف

 < ی هلا ۳39

 قرهلوا بولت« ( یرادمکح شبح ) قارات هده راح

 روج ههلغ ى رەال با Es سنع الوا

 نابروت ۲ .رلیدریک هرل شو یرکسع ایرو ۱

 ییدلبآ کک ۳۳+ FEE شد كاب ردي لااح

 و5 a ب .ىدالا هداعا 2 تب

 کت هربغص تموکج رک ربصم ناکدالک هتتم وکح رقد طة

 هس قاخرات ا٣د شح هش رزوا یواعمو توعد

 لاباح نا رولا

 و هدزاخرات یزادمکح شح . یدردو

 تاللکشم ال رلیرو ۲ . یدا شمهلا تافو هدهرص

 کمه رلیا یرغوط هونج طقن رلیدتا طیض یبیفع
 قادروا یا Jb ۰ یدا رلر وم«هدیا ترا سج

 رایروثآ .یدا شتا دیشح مج رک اع یلک ہدبت
 هدنهاکشی یبفع هدرفس و قرهلوا هعفد یجنکیا

 .یدلوا

 . یددلا التسا یرصم
 ا

 ہهرھم هت

 ودرار

 ندهرصاحمر نوزواو رظ دی ابق ه رهش ءرلی دل وا تولغم

 -راشبخ لایاح رو[ تاب .رلیداوا روج ەل ارکوص

 ۰ یدهتسیا كمرو هعاخ ر هناضرعتو تایدعم كن
 ك

 ۳ تعحر هس قرەلوا تولغم هرلب رو | هداتاد یا دروا

 تءواقمالب قردبءهنو وط یخدهدارو .یددلآ رارفو

 .یدحاق ردق تک هدف رج هللا كرت ر



VY — 

 امغل هن هعفد یجنکیا ندنف رط رلب روت | یرش بت

 س داق كیرا < یسل اها نوت دل رش یدلدا تراغو

 ۰ یدلروتوک هبهروت ۲ كرەلىدىأ ربسآ یسهلج قحوح

 و نانلو هدرا هن زخ «هدرلو اش هدر دعم

 ذخا یسهلج هنولم ةدقا « هبنع راخا « هسیفن نداعم
 نالوا بوصتم هدنس وق كل دبعم ۳ .ىیذدنلوا مانتغاو

 .یدلدا لقت هب هوني هل بم کیا ه دنتلش 13 ناله زو کیا

 کلم رم

 « یدنا وا

 یمرکی قرهلوا

 هد رص المتسا ه رصد كق دروا

 ۳9 هرز وا قموکح لوصا هب روت آهن

 هعفد یجنجوا هدنفرظ هنس یدب قلا

 یدلریک هنن رلعقوم هن ا

 هنماع هب رو ۲

 لاباس لابروثآ ,یدیا شقا مایق رایلایکنکو راکت
 .یدلوا قفوم هریک اتع رد لاک هو یار و

 لارو 1 و شع "یسهلج كالا و هدنگ راا ٥۵

 ه روث [ «یدیاشل اب ae “ا اسا غ تاچ

 شمه عاسلا ردق هجو ن یما روطارع ا

 یرلنمشد قرهلوا روا ییاقا كلاباح لارو ۲ .یدا

 .یدریک قافن هنیرلهزآ ۰ یدلوا ناشیریو مزهنم یک
 یقرهلوا دیموت ندرفظقا رآ هکو دا رام لوئاس ندرلن و

 هما: یدباد ردد ابرو
 ندقلحاآ ر وصح هک مهد | ماود لتدش ردق وا

 . راشلوا روبحم هکع ینرلتا تراز قا تب راقح وج

 ۰ شعلوا امغیو بیرخ یرهش لباب

 (Elamıe) مالع لاباح لاب روث ۲ | کدوم بش ال

 نالوا یرقم كتم وکحو .یديرو هنرزوآ یتموکح

 . یدتا ریختن و طبض ییسهمکحتسم ةا یمآ تب
 هب برو ۲ هه یرغوط ندیغوط یتموکحو هر

 . یددلا قاخا

 E ندرا هللا تارفو ۰ نوطو لاباح لارو ۲

 ع هدانا ری رع نالوا ن

 ی دودح كن هب روت 1 هدنرزوا لوح « یادلوا باغ

 . یدلا نکات

 یدبا قثاف تاق تاق هتفالسا

Aنوا تب ر ه روت ۲ س الافلب  

 كردیا هب را

 هد فاسعا هدب وقو یک اش تا اف

 روزا ایا یزادمکح هب روث | هس ۾ ) مگ ( رد یسعدتلا 1

 نار اا« یدا یغوا د) را لاباح تالغ و

 لااح تالغو ) یدتآ قالت یاصم یک هدم وک
 .یدل ۲ ی(دادغب) دادغاب .( تعجاسم هنسهدام رات

 یرادمکح لبابو . یدهلا برخ یراوج نولباب
 .یدتبا روبج هحلص بلط ی E تساز وات (
 هناقفومو تایرفظ» قوج رب یرد تكنال لب روت |
 نیدنآ فودرام) یرادمکح نولباب .یدیا شلوا لا
 هب هب روت | ی ندکدتا مفد یرایروت ۲ ) هک |

 لب روت 1 .یدا شەهلا د ط.ص تب لاقهه دز هریک

 . یدتا فالتو ریمعت E و راث [

ITیچنکی | كت هر ولا س وس - یس ی  

 دونات هلا ا را راب رو ۲ 0 و

 هدكزح وا هکر دشع | تم کیت یارحا | کو ندناغآ

 قم كار

 . ردنراقمو

 فداصم هرصع یچنشب نوا دال الق

 هنيا توق E كنتم نک هر و

 توخ هدد یک ایت لا اتو نالوا )وا وم
 ERS هسنا دلکر و + رونو ییغوا قح .ردشمهلب |

 . ردشمهلبلا جروزت یتسهع رک كسایروب انروب

 هب روث ۲ جار س ( یجنر ( لسد روا

 داللالبق . ردیرب ندنرارادمکح هلالس یجنکیا ا
AL?هتکلم رامعا . ردشم هلن | تن هدن رل راب  

 < ردندرلن دا قس یم ملح

 - ( یجنکیا ) لیناد رؤثا
 _ ۷ E چو راد کا
 .ردشمهلا تموکح یارجا یرغوط هنب رلخ رات ۲

 e ا

 نالوا یک ولم اقر ندعم وک رقم یسکیا

 دا لب را نالو عوقو هدنف رظ هنس

 هب هفنصم تاباور هرد یا وا مقاو هدنملع یت کلم ی ساب

 هن اباکح نالوا ز وطسم و امورو ناو اچ -

 د ردو کو یس سا ی د ك سه داد هونا آ رظن

 دیا اا 3

۳ RT PN 
CE LA CREAN i 

 اس



 نو سس

 : ردلغوا هفت ما ی ردشموهلب | E سم

 یتسادناموق كن ودرا هللا كرت ی رکسع «ینادیم هب راح
 . یداشمهلا كر هنن رالارنج

 راد زد ی راک ه روث ۲ تش لاباد رویا

 هدب رلګ راب NF داللآ لبق .ردیلغوا كرا لابأاح

 .یدتا قوف هنسهلج كنفالسا . ردشمهل | تی کچ

 تایلغ میم هت رزوا ندا ]دن یاما زیر ادمکچ لباب

 یرلهیلب لاسراغآ « اقرا « ایاز . یدهللا زارحا

 . یدتا تدوع هنتکلم هلا هرفاو مانغ « یدل

 یا جولی ه روت ا سس راما ارادوا

 تموکحیارجا یرغوط هنیرلخ ران ۱۰۰ داللالبق

 ك نیب یسماسا نوا انا دلم هب روت ۲ ردشمهلسا

 و غ فک کن ر
 مار — ) Assouroball ( تل اب و رها

 هش رل رات ۱۳۷۰ دالبلالبق ,ردیرادمکح هرو
 یرادنکح لباب .ردشمهلا کوس ا یرغوط

 هدنمان زاغوس زان تقو ییدتا تاقو سایرو رایوب

 .یدیا شمهلبلا طبض ینتتموکح لبا

 0 ۲ هب روت ا سر - سر روا

 یا رجایی وط هن رلګ را ۱ ۰ دالماالق .ردیر

aهردیر ندب رلفلس كن ابادروت | . ردشمدلنا  

 او هتعاطا تم ینرلسنر قرهروا ین رلتکلم

 راد کا

 تیک

 یرو ۱ و هم لبا س ندا رویا

Eلغوا كر رخ. انس روهشم  EES Eu 

 رادمکح هارو او وا رو ۳۰ت کیدەلا البتسا یا

 رسا

 ۰ زدیزا دیک هب روت | هی را راب روا

 یجنشب نوا دالبلالبق .ردنرارادمکح كلبا كنه روت ۲

 كنه رو + ردشمهلب | تا ایات وک یک زا

 , ردشمهلا تمدخ هننردق دز «هنسهب وق و ےک

 ۔ادمکح هبروت۲ س لاباح - ریزان روثآ
 SNA ¥ دالىملا لىق . ردقلخ هل روآ تالغوت . ردیر

 روث .ردشمهلا تمدیکح (یارخا ردق هنس ۷

 سبسأت ندنکی كنسهدلب خاک یشیا كليا كلاباح رب زاب
 ۳ تیادب ڭا وکح هرو

 - یذنا روا یرهش مهم كاو یتموکح رقم

 كلم میسو یرغوط هامش قموکح یروثآ طقف
 «یدارولاز ۲ قسمهاو مکح تب هرون رص ةر هک دتا

 تموکح رقم یتیم هنسهیم را ترهشو مدق زکلاپ
 ی رهش خاک رب زاب رو .یدا رودیا هظفاح یفرش

OREنوتس یسهدلب رو | لک ذاا رقمو  

 كنه روث | مدقم رصع شب ا .یدلوا طقاسندتسها

 : رایابالاس یر یی یر .ندنرارادنکح کشا
 نت دره وو هدنرزوا یراسی طش كښرهن هلحد خاک

 .یدلوا یسانحاو

 شەهلا ۳ ات رهشر هدنساقتلم هش هللایاح باز

 شا لاها یتسیترت كهداب وب مقاو نایرج هکیدیا
 نالاق هتش ندنسان گراسات الاس ریرات روا .یدا
 7 کت . یدردتا مده ردق هج را و هنلع کا

 ۲ ا یتساروو . یددلب | عضو ین رلساسا کلی ه داد

 1 . یدندا رقم

 كلاع میسو « یاو تاحوتف لاباح ریزان رو آ
 قیکدع روث | هدنسهاس كوو . یدنوط یتکلسم

 رب زام روت ۲ .یددلبا میسوت هدنرزوا یدودح لیمکت

 البتسا یرلارو .یدتا رفس هنتمس لامش الوا لاباح

 یرک نکیا هرزوا كمورو یرغوط هیراقو اهد

 یسلاها یک ییدلیا برقتهرهش .یدلوا روب هع ود
 هنب رزوا كلوب .یدتا تعاطا ضیع هلا ےالس مجلست

 و كرفس. . رلیدلوا میلست برح الب هدیکلع ی ال

 یبدلبا تد وع هلاک یرغ وط هن رخا وا یمهنس یحرب

 سه كدودح « هنفرط سه كتکلم یتوق كنل وق تقو

 .٠ E یدریدنا سج ا

 ما نالو هدن رطق سورغاز هد ۱ نا

 . «قوعوق هد٩۸۸ و ۸۸۰ .یدجآ هراحم هنرزوا



 نیم هدنساقتلم كتارف هلا روناح هک "

 یدا نیش درک شمهمتکا

 شم ازوا ردق

 بس ۱/۳ 6 —

 | هدنسهلچ .یدیرو هنن رز وا یل ابق الع لج دو یراب

 شلاق هلسق چاق 3 هدش رنا نیب «ید هل | هشغ زا رحا

 ۰ یدلآ هبات سا ت هدیرلن و هەدرەس ول . ید

 هغو تارف هللا بیقعت یرلرم سیمراخو روا
 .ی دنا دف هجا, ندن-اقلق دارواخ تا رفو یدنا

 :یدا رو زکب هب ی رکسع هزم هدایز لند رح رفسو

 هدرع امز) یاشداس ارش لک ااو هد و ره

 E زەج زمح ىدق) یک رح ٠ه ولاح تیب ( تابع

 تا . یدیا

 كمهلا تمواقم یکسوت سنرب رابدلوا راذکحرخ

 قرهلوا تولغم هده را ر , كلن کک کا هدهسا یدهتسا

 رو 1هدرفسو ,یدتنار ۷ رهن اتمسب سع « هذف رطر وا كنار ف

 یرب دو «یدتنا تش هک لا یدعت هب هسا دک ر زان

 كاشکر س راک تشو هد۸ ۷۸ ۰ یدروک قفاوم اهد

 و قرهلوا هعفد تکا لاباح ر زاب رول او یدتا

 دال یهدنن و تارفو روا . یدتا ار

 ەدە هت ؛یدهلا تراغو ب ی "الماک یاو و

 یا هک دتا رس هات مثاط رب لاباح رزان رول

 هرلر وا یرادنکح ه رو ۲ رب چیه یر ند زط

 رو ۲ هدنګ راب ٩

 ھس ه ىلا وح

 لخاد ن ھلان اردنا تکرح ا لاباح ریزات

 < یرارهن خیلبو زواخ . یدلوا
 . یدلک

 ۱ یدا لکد دوحو» یر 113 1 مسق كما وقا

 یهدن لنچ سوناماو یصاع من ییعن تنوروا هلبا

 یطخ دالب , یدا روند یطخ دالب هشب هتکلع

 ك رلز و هکیدا مسقنه هتک ي رد یکم

 هنو تارف ید

 ندا توک هدرایدو لوا رسصهع اقرب

 تارف

 ردلکد مولعم ها قال زونه یرایفارفج عضو
 قاراپ « یروتای « ساخا « اغراحاف « یلاهنزوم

 شبمهکراق یرلهحیلشاب كرلن و .هریاسو ( ؟ قاع )

 .یدا ( و هناب) هنو * شسءاغ راغ (

 هننماد ( غاط الا نامع لبح ) سوامآا یدودح

 نوکششو روم N باغ :یدا

 .یدبا قرتم ینراجم مه ۰ یمیانص حنراوا تکلع

 قالق  رقال شوک « نوت آ هامعتمو هست ندا

 تراش هل | هکہنف ۳ یدا لوذىم هدنکلمو رمد

  Aiك ۳م برو ۱

 هدهقبتع نورقو شید ر رو هلا هطساووو « ردنا

 ربا لاخدا و تلخ زات شام نالوا ر وهشم كب

 ۶ دا

 ه رو | هتشرا .یدا رلب رتک ایا لادنصو سونا

 كلام نیکنزو ی رغ لاباح رذاترو آ یرادمکح

 هک (رافناس) راحنس . یدبا راشمهلا هیجوت هنیرزوا
ET 

 ES ماد چیه .یدقار تسا رس ,ی رومع

 نول ۲ «ریمد نالا یر ی یزادمکح الو وق

 نالات ز و کا شوک ,نالارب

 نووق كس نوا زوکوا ك ؛یدالا هدأت ریمد

 ۶ کو ناتک هارو نددکنف 2

 كنب نی تا رف هرب روا « یدیآ را گیفح

 زو یالق نالا

 تاشورفمو تانا قوجر هلا شاق كراو نو تاق كس

 تمواق یکلع و یدرو ارساو هحلسا

 یرلهبیصق یر رمش
 روت | هن رزوا تالاغو | ء یلدا تراغو تار

 یدرلا ل اغرا نخفس کیا كنغاط نانبل لایاح ريدا
 هت زا دمکح هب ر و 1 هکین .یدنا هنلح اس . دیفس رو

 كلاباح رب دان رو نوجا كمهلا تدوبعو تعو اطم

 داورا و لبح ادص «روص .یدمهلا راظتنا هندورو

 نام راب رو ۲ ۱ رلب دتا لایا رل هب ده یرالارق

 یراجشا ماح « زرا یورس هدنرزوا یرالبج نامعو

 اشنا دیعمر هندوبعم راتسا کادو تقاوآ همتا

 رلب د هل له هب هوس یر هتیش رب هرزوا كمهلا

 به راد هنلاح هجرت كلاباح رذاتا ارکوص ندنو

 ۳ ید رو یقیس هحش ۹ یدهلب |

 , رويا شرب
 مس

 Assour edil ED 0 ده رو ۱ 5 هه ۳

 داللالیق . ردیرادمکح ك وص كه روت ۲ . مجارت

 . ددشمهلن | چم ا ساعا ربسا رخ و لپ , رل هنس + ۲ ۵

 ینالبع لیده روث ۲ ًارظن اوز دل تودویه خروم

 هن رز وا ك رلبا هب ديم نالوا هدکلا موه هه رو

 IES هب دم : ردشمهل | بولغم یرلن و كره ورو

 ه راح 7 کد هنملع ه رو ۲ هدارو و یدهلب ا تد وع

 3م ست ود را E یدر 3 تاکرادت نوجا
 هدنامز یحهدنا ترداءم 4 رح هلا ه روت ۲ ك ر هللبا



 تا ۷۷۹

 رب نالوا بقرتم ربغ كد هديا طبض هلام وم «امدلب | هرصاحم نکا | تموکح یپآ و ثولک نمشد
 : یدولبا ین لدار ر یهمص اخم

 ةفق لح قهاوش « هدنرلف رط لامش

 (Steppes) هدن رل ريق زود مساو كن هعطقابو روا ۰ ه دس

 هرلتو هکی دا راو E قاط ر قرهلوا یثحو م

 ریل رو یرلما یر
 اغ ل 7 و ندیامر ر ےدق كب

 تاو اثر ۰ تدس قروه وا ممم

 a ید

 هس اقف هنس سه هدرلن و e ٤ کیدا و

 امغب ءرارور وا یهشاسا ما كرەدىا زواج ىنروغث
 «"یرلنیق كلبا كرلنوت رازسا تزاغو
 ERE EN اد هنرغ بونج حیحر لای

 نی طف و ال هلن | هح و هنتم اةتسا

 لصاو ر دو هرلز 1 یورو تب ر ومعم تص كي هب روت 4

 . یددللا ظاقا ی رلت راغ رکق ؛ یدلوا

 هتن رخ را ۳۳۳۲ Er: E ۱ کا نق ۲ هدیغ وط

 یو ززح رم یمظعا مىق تورا یرک یرغوط

 لحاد هنس هص وح تا رف هلا قی رط 9 یدشال وط

 عل یودرا کیا 8 هارو و ۰ رلب دل وا

 الو یشراق یشراق یرلودرا هبدم و ه روت ۲

 هر یدا شعا بولغم یرلبا ه روت ۲ راقاک

 هتهح و امدعب

 1روام كسا

 ندنش دال وا یرلتافک و تراهم هدرح نف نوجا

 یدارلردیا كرت لدب هب وکر ورب قفوا یرلهدلبیک وا

 هسبا هد رب یلزخم تورو نیکنز مکحتسم رهش طقف
 هفلوا است ندطحق كرەدبا هقولبا ینوا هدلاحو

 ۱ . یدیا زلردبا روبجم
 امت رالام «یدنل ا قبرط و رل مش فوج نالوا

 ر وهشم هلن | یسهرخدم تور

 < ههر وس Ab ند رمل ا نیب ف. یدنل وا

 E ف قفف مال مد نداروبو ید هب هیکینف
  TNردق هئ دودح رصد سا 1

 اراده یلتمیق خست

 ند رلطلست یرصم هلا

 گرلتیس هلبا قمه كرثیلایدم « كقراسقاک .یدراتروق
 و  pSیرغوطهن رلتکلع قرهلوا رتکنم ول وق

 اس نالوا طرق نوعرف تقوو وا

 تر وص ك رهدیا تا دو

 هنب رزوا ه رو ۲ هس قراسقاک 1 e ندکدلکح

 یسالمتسا ۷ هرو ا

 4 نالبع لب ده رو 1 و شیلا بارخ هشابندشاب هلا

 روبشبلاح کلا تا واب هلا یسهرادا نسح

 . یدا

 . یدولبا د دج ین رفس

 وا یدافار تبار قوابقاک طق

 «یدنارواط قراسقایک یرادمکحهدمهدرفس وا و قد اع RT ي ی ره

 ی یدویلبا ی رحم قفتم برجا لعق اظن و اللس E ارا روش نمشدو

 هروسسوا لاو اب ی رر لوس لا راج یس هرادا هساآ دک ا ی دما اف 5 3 یودرا هدم هلرتهح

 یتقادصو هنیظو مدا و . یدیا شمهلا ضيوف «یدیا زاق ای ھا تستر ور 2 را

 هقراسسقاک كرهدا تممن نارفک هدر كجهدیا اغا حا داو دتا وکر یو ر یونس هرلب ولفم

 هدم . ىدتبا فیلکت قافلا ر یضرعو ىمفادل | , ۴ 7 ا 2 تی ولغم وب

 ۰ یدتا لوبق ِا تیونع لاکو ید نفی | ی تا وق A e .یدقارب یب4 رو

 EH یلغوا كنقفتم یخ زیققراسق ایکو کا ندد کک ۳ . رلیدودو هنززوا هرو ۲

 زتکلای-نادنر اش وک کر طا رخن ت اقوا وک

 رول ۲ ۰ اک « هنکلم دال کیو . یدلنر وق هوس

 2 یا یا هاش نم

 یسل اها كنهنادلکو
 ههدامو ) یک رلنوه ندا البتسا ییایوروا ارک وص
 رو دیا و هعون هن ءهشابه هدرلتدس ( تعحا ص

 دار یداصح . یدبا رارویقاب

 نا .یدلدیا

 رصع ول اپ یدنا هند راب

 طض یرلیروص ِ

 مقاوم ۲ یدا راروب دبا قارحا یاصقو ارق تراغو

 دس اتو دش قاما هل | تب رهص 2 كرەدىا جور

 نالاق راجان هلنا یتاخا رووا لاا
 هت رهش هونا گر همهدیا تمواقم ا لیده روا

 ۰ یدهلنا

 ققاط ۰ یدلکح

 هب روت ۱ كار لب دنا a یتموکح هبونب تب اوچت

 لوا ندهمع رصع ییا . یدلوا ریذ چا چموکح

 قنرا هلس یعقوم كن رهش موس نالوا تموكح رقم

 . یدلوا زەن

۱ 
 ۱ ح

 اون ۳
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VV —سس  

 حس

 ( Assouridin akhé ) — ET روت ۱

 .یدنایرادمکع یگدرد كنتم وکح ه روت مارک

 تم ایا را ةا را ۸1۸۰۲ »< داللالق

 هنسوط ی یالعا تاک هب ر ول ۲

 . ردیر ندرل را دمکح ندا تمدخ

 2 ردشدهلبا

- 

 هک رد یلغوا یجنکیا كماس . جارت س رول |

 یارحا هديا هکد و رع 1 یدا ی رصاعم كدو رع

CEقجروت ۰ یدا روم دیا  TEندنسداو  

 فاجر هلح د ب واک هدو . یدشا جارخاو فد

 ه روئا و یس دلب رو ۲ هد اوجحوت ك رهشا ر هدنق رش

 داللالبق یموکح نامز . یددلا سیسأت ییتموکح
 . ردهدقلوا داتا ق فاطع یرغ وط 4هتسهنس ۲۷۰۶ ۷ ۰

 و

 هدسادنک اروذ۲ هد یس راف هرو ۲ هد هج رع « روت 1

 (Assur) رار هداح زسنا رف e هدسایو روت |

 دلاور ریاب دیا ماکت و ظفلت هد ( Asur ) ابو

 یرلتمهوکح رقم كليا یکی یدلر ومان هنیرلمظعا د ويعم

 هنتم وکحو کد ی ه رو ۲ ) ههرلب نالوا

 اوایل قوج ر ندا تشاو یارجا هدارو

 هلکو و aw EO . ردشلاق قرهلوا لعو ےسا

 . ( تعجاس هرلهدام نکته ندا ءدب هل |

 هعدق یافارفح ( E - 190۲ ) 2ج ربا

 راسالا ایو روئ الا « رو آ
 ۰ ردیاب كه ړل

 یدا هدنسهر دا

 رب مدق هد رها نم

 4 E هسادلک یرلارو

  r Aهدرل ر و م <

  1 ۳ 1ا سس ۳ ی کیا « مش

 رده رو ۲ یاب كتم وکح ¢ رو ۲ یاب چ ۰

 یسیس ات كتموکح هلبا
 مس

 هدلب روت |

 یرهش رو ۲ هدهناروت تایاور

 ۰ ریلب دیا ناجا وا یغوا تام اس

 هدنرزوا ىراس لحاس كاهلحد یمقوم كنسهع دق

 شمل ۲ ندنساقتلم ةطقن كنالفس باز هلآ رهن وو
 طف هدب ول هلح د هن ۾ یدا هدب راقو اه د ورتمولک

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

 . یدا راو یسهعلق هوني ايو نو هد راقو اهد

 روت نەي یربش و ما را دیس کالا كن هب روت ۲

 اص و -رهشو رای دخا اما تم رح یهو تم

 قم زا ه روت طقف . یدتا هظفام نامز قوح

 حسو یازفوط دلا كدا ت وفا فک تنگ |

 رک ومب یاب اوو كوا وا یسعا کالام

 نوجا كو . یالق هدرانک ارکوص نکیا هدتکلع
 هنس 5 هنسگ رات مدق طقف « یدالاق تما کیسا

 او یھ یتا + ردا چ e ر
 ه هدام و ) لاباح ر دان

 یتسا رو ك رهدیآ ریمعت و د دج

 ناو یراق هب روت 3

 یقیسهدلد اک (تعحاس

 Ha رو 1 E ذاا ا رقم

 تدم یغیدلوا د رکعت رقم ۰ یدلوا لاو ندتسها

 رود . رلیدیا دع رود رب هدنخت رات ه رولا هخم رام

 قا نار اهم كرودوب هکن وج زو ۲ لوا

 راب هب رول 1 ) ئىدار دیا

 هدننساو مایا كنتم وکحهب روت ۲

 تساواا ةد رو

 <( تخش ەش هام

 "الماک نف اا رلتیس ندا البتساو وه هلاوح وا

 یمات زتکلاب یرندتفو واو یدنلوا برو قارخا

 هدنناف اشکتسا هقتع را ۲ نلیدنا ارحا هد رعامز .یادلاق

 ( هدننالو لصوم ) ةاق شل | ةعلق e e و

 ی وه او ت طة . ردهدقعلوا نظ ینیدلوا ی

 ۰ ردشم هم هل دیا لیمعل | ءطق «J ده

 هنمزا هنما كمدق رش و نانلو هدارمان و اسم

 هدتاروت . ردشعلوا فداصا مر رپ زکلاب هد4۶ دق

 سو را تكلم یک درد لس ولد رفس كشو زا كل مد رد ا

 یت وکح ا

 هدنسهراداتګ ك ( رههوئالودک) یرادمکع مالبع

 . ردیر ندا المتسا ییطسلف ضرا هدرلنامزواق رهل وا

 E نویسای و «لفامرا ی نا نوک ماعنش شوب ۳1

 . رویلیدا رکذ هدکل رب هلا لامغروت دوخایولادبت
 هد زءامز هرزوا قلوا

 ۰ را وادب أ ناسو لمع یس دلب

 رش ون هدناصف

 شو را و خر کا ذم ءرزوا قلوا

 یجق وم رش و املع ضع

 اسرال شد ےک

 روک ذم هدنسهلحر RTE یسهدلت هش رال و

 كن ایمان ون اس هرکنس . ردقخهلوا انس رال نالوا

 یس اسو رال هلن وف ون هسک هک و لاح ةه ردهدنف رط بت ونح



 9 ۳۲ را

 قمارآ هد مقوم رب بورق اهد ه هوني « هدراقو اهذ

 قرەلوا عب یعقوم كنرهش رو ۲

 راسالا کهدتاروت كلذک . ردلکد مولعهو ننعم

 اشنارال نالوا روک ذم هدنخ رات لسورهب یسهدلب
 هکونلاح « یدلدا قلتو ذخا هدهززوا قلوا یسهدلب

 نالوا روک ذم هدهخبم نوتم اقنارال ايو اشنا رالو

 لصا و ققح انس هع دق ة داب روت

 کهد امزو ۰ نلیدیا E هده وا نوت عقوم

 عض وم هل ر وص ونو نانلو یرهارخ ةاقرشل | هعلق

 1 ردیسهدلب ق ارال

 . ردیا باجما قلوا اروسا الا ندا نیعت یسقبقح

 لو یاروش روت ۰ نلیدیا دارا هدتاروت یتعی

 قلوا یسهدلب اروسا اب نلیدا

 ةاقرشااهعلق ییدمش هدلاحو .ردبرقآ هتققح هدایز آلا

 قوا ندرصع ین نواب داللالنقا ردكوء د

 نالوا تسمها زاح هدایز كب ردق هرصع 9۹

 دهم كن ها وا رم کم هرو ۲ < عدق رهش و

 ةاقرمشا هعلق « هدنرلههارخ كرهش و . یدلوا یروهظ

 مدق هکیدنلو رلهلغوط کسا قاط ر
 وات ردندن را ۲ AD كنب رلسن ر ه رو

 ایاو زا ةس اعالاف تالغت هدارزو هن

 ۱۳۸۲ دال کیا ےہ مچ اک
 رو 1 یهدتاروت .ردخ روم هللا را ر

 e وب مس

 ۳" 5 هدهب رول ۱

 هدنن اب رفح

 اب روشنم كلوا ر

 لو هم

 یغیدلوا هدحاو هدلب كر وسا٬لا یهدب رو ۲ نوتم هلا

 یوم هدتاروت هکردیوق ردقوا لایحا جا 4

 لاک كن اما و اسم شو را هد هعمتحم ۳م نالوا

 اک کولا روشیدا هارا یک یرادنکح قرط
 زارا هلصخش كلفامرآ نالوا یرادمکح راعنش

 راساللاهروئآ ابو راسالا اتیرال هدلاحو .رونناوا

 یهدنآ روت رلس هلوا هد ساو لکش كتب ر هلک

 یدلوا هلک ینبع راسابلا هددروثآ هللا یان « راسالا

 ۰ رد زس همش نا دات رال یو رتس ابو

 . ررد لوا

 هدنو روث 1 خم راوت .ربطاسا (Assur) ڪڪ رو |

 نرو ینمان هتکلع و «ینیدلوا نورو دج روا
 كرد روت ۲ ربا هب روت ۲ یک یی و ا 4

 نالوا یصاخ د وعم 4 رلن 1 و صوص مرلد رو ۲

 . ریلیدیآ ریبعت رو ۲ هنن هدهش رلیامو صاخ دوبعم

 ۳۹ ردلکد مولعم هدهنادلک ریطاسا یماا رو

 .ددمزال قلوا رخّوم اهد یتشنم ء«ىلصا كنو هيا

 ددا تاساو اس اب ینو نمد 1 تا ص وصخ

 نلیدا داما دوبعم هدهنادلک هد رو ۲ : هکهلب وش

 قرهلوا یصوصخم هام نا ر لهل لج راه
 ذاا دوبعم ارك وص كا E ردشعلوا صیصخ

 ص وصخ هامر اکو هد روت 1 بهذم نوجا یکیدادیا

 رو نوجا كلو . یدمدل دا صیصخ و نیعت

 رتعم هدب روت ۲ موقت هاهو تنا تحب تكنهلا

 .یدناوا عضو (ترام ءرذ1) رادآ یجنکیآ نالوا

 دع و كرلهلا هلا رولا هدنبهذم نو رو ۲
 هرو ۲. .یدبالکد یاب كرلهلا طقف ؛یدبا روناوا
 هکر ولیدن نظ ندانعمو . یدا راوند هدنسحم هلا

 ارا ت قنا اب كرو هلا هده روث ریطاسا

 . ردمزال قلوا ام ندنلصا ( ۸9۲۲ ) روز

 نرخ اتم « اروهآ نالوا یبیاربا لکش تكنهلکو
 هت رل هک ادزام اروها « ادغام اروها كنوسارا

 هدعدق *یسراف اد : رد طفل رصنع رب نالوا لخاد
 كنس هلکروئ 1 و هنکب داک هنسانعم نشف نسا دزاو ا

 هللا هظفل تن نانم یهدننیب رلهلکو ارظن هننذخ ام
 كب تابسانم یهدننب هند *یناعم یراکدءلا تاالد

 . ردرهاظ

 لغوا كماس . ردیسهصخشم تروص كنه رو 1

 E ی هکر د شم اط هرزوا قلوا

 یم ۲۲) هدتاروت . یدا مارا و طول « دشحفرآ

 یجنکیآ ارکوص ندمالیع تماس : روث۲ ( حاحا

 ی ردر وطسم یی دل وا لغوا

 یربغ ندماوفا نالوا ندنلسن هوکو تفای « تما

 . زویلیرتسوک هرزوا قلوا ندنلسن ماس « قرهلوا
 ۱ ییدهلا جورخ ندنتکلم كدو رع كن ه رو ۲ تما هت

 2 فا او دض < كدورع كنتكلم ه رو 1 و

 حاحا ) ردروطسم هدتاروت هد یتیدلوا تو

 0 دارهدک یرغوط هلامش رو  ارظن هناروت ۰ ( ۵
 نالوا بوسام هنمأر هدتن ود هاح د  یموکحو تکلم



— ۹ — 

 ۰ ربا توح هر 6 هوند هدرلا رو و نیلا سدس ات

 یسهاج كرلوب هک شا ان ینراهدلل نسرو خاک
 ۰ ردن ونعم هل فص و هر جلب

~~ 

 ال ترقسلاس -- :( 1۸38011۳8 ) تب ارو

 یسص وصخو یوغل یانعم كيوت . ردهلک رب دوم

 تكیاتسدنه قرهلوا ه انعم وب بولوا كءد جا

 ارت مو انوراو « هنرلهلا نالوا مرتح كاو مدق كا

 فصو هک هلک وب . یدناوا قیبطت هتنراد وبعم

 یدونع« ارتیم ۶ 2 ردشادا لاتا وزو

 هڪ نقی کیه یوا نشتلم هلا نن ۳ ه رخالاب

 ا
 قرهلوا فصو هدازام نما لوس كنه ذم تشک

 .(دازمه « ؛دازام ار وهآ ) رد ولع» کیدلدیا دارا

 هک سم هانع« ربغت رب نایالوا مولع یبس زونه طة

 یرلب را نارا هلا یرلبرا دنه قرەلوا زسقح یوا

 ارو 1 « رلیدتا لم هقا رتفا ر هدننس یرلناسل

 كنا واو دق یانعم هکیدتا ذخا انعمر یکی یسهک

 ودار وما قدام هدد ر ناسل كنارو ۲

 یدنل ۲ هتسانعم دحلمو سند نع ردیدض نوتس

 فص وهن رلنمشد هلا هت راب ز رش قت زا ارکوصندنو و

 یصخ ك د وعم ا ردیا هلس هدادو قح ۰ یدلوا

 قفص كرل ( ناج ) رکیدو كنجومان « ارتیو نالوا
 یرغل رو ۲ هدرا مان تاربهم « ریلسالل وق قرهلوا

 نانا و هدهلد اج اءاد هللا رلهلاو هرلاواناد « هرلاسهد

 قسط هناج قرغ ر نالوا ےسقنم هلت اق ماط رو

 هرزوا ینیدلوا یو هدهدنه رطاسا . ریلیدا

 القساب ) ضخ نا رحم هللا یسهلیسو لاصو هاتدآ

 هدننب رلر و ۲ هللا رلهاا تقو یغیدناوا ( قماقلاح

 هب راځ ر یشهدم هدنرلهرآ لاحرد .یدالشا 2 2

 ندو . یدقبح بلاغ رلاود هدنسهحش هکیدلوا

PFEتاداعم ر « هدا تموصخر هدننب نیفرط  

 . یدلوا ماودر « یالاق رذات فالساو هعاد
 کوس نشد کاشت ول یر ندا

 رارغاوتسفانمهدنرهرا 2 رلت و .دد وها رنالوایدروخ

 ۳ یضخ كنبا رح

 « نح فشن وک درسا یاد هشن وکه دنع دق یانعم

 یسهلک اروا هدانا

 هلا + ازوآ هدق وقح تاح الطص._ | <« دق ده

 رلیدا لامعتسا نوجا حسییقت کت نالوا دقعنم

 لکش كجاودزا هدناتسدنه ماکت عونو .ردریبعآ رب
 یحاکذ و یوناق ولام . ردنا باجما قلوا یسادتا

 : ردا منم هال دش كىو حسیق هداعلا ق وف

 نالوا لوادتمو دوحوم هدنناسل تب رةسناس

 ۲۲ نلیرو هنرلهلا كرلیروئ ۲ هلا ىظفل اروئ ۲
 قاقتغا تاد . ردرهاظ تسامر كوساهد ًافطا دزني

 (.هنسانعم شن وک ) اروا تیرقسناس هدنددن رظن ةطقن
aیرو آو (هتسانعم شن ۱ ) 0-۳ یاربا  

 ندننال ترقسناس « ندلصا ر یا ا

 تب روا ) ملل دنا همش هنغب دل وا ذوخ امو مت

 . ( تعحارم هتسهدام ھه روئ ا ریطاسا

 هع دقیافارغج - (۸۵۵۲۲:6) س هرو |

 ( Pont-euxin ) نسکو ا تاو یرارن تارف هلحد

 ی لاس ) ایموت واسم هلا ۲۱۱ زکد هرق یس
 كا كنه زا وتم لابح ندا عافت راو دا دما هاتف رگ

 نالوا هلاک ا هرل راق EÊ هدلا وحول و یسکو

 ناعن ندنغاط نیشلک عب (۱۱۱0۵/69 ) یهافس

 یر تارف «قرهلوا یزاوم هنر ر الوا . رزدا

 هسیا هلحد یرغوط هرغ ندقرش ردق هه طال

 یهطالم هرلردیا نایرح ییغوط هقرشو هنتهج ه روث ۲

 ۶ توت طب ندو یوم ا
 ؛راحا و دکر ی يل سوروط رود

 رحم رها لیم ه ق فور ارکوص زار طض

 یرهن هلجد . رب[ ینو یزفروک هرصب ینعی سراف
 هن ونجح ناه ز امقح راقبح ندنااسح سور وط هسا

 وا < رلبا ترش هنسا رم تارف هحرد هحردو رود

 هفاسم یهدن-هزا رهن ییاو دن دال کافر او

 یک

 ( ٥۸-۲۵٣٤ ×1۸) نسکو ا تن و هد دف یایفا رغح[ ۱ 1

 یی و یوفارغج تیغ هکرد یم دق مات 4 زکد هرق

 ردب راع ندط را ط.ممو زود خاس رف ےاقر

 سطعنب هلا فر رم ند ( P08 ) ص وتنوت هع ال

 ۰ ردرلشع | دیش هد

 ۰ ردط وضم هلب ول هد هس رع (۶ا تک مدقه4 ردشا وا

 نشطم هدنش ره" تسد راح انس



 تس ۷۳و —

 طالتخا هت 2۳ اه یرل وص كہظع .ط یارحم کا ول

 زوتوا یعرکی قرهلوا یزاوم نام هنر ر ؛ رویا
 دعا ندن رب ۷ رار 3 E وص e خس رف
 هر هلبا هف اسم ا خسرف تک تاهن ۰ رلردیا

 هل و و راردنا ی رعلاطش قرهشوواق هر

 تارف . رلرولکود هن زفروک هرصب قرلوا 1
 کیا ندف رط لوص «هدنسطسو میسق اما « هنس رپ

 ( سوخالس دق ) خسلب : رولوا قالم وص كوس

 هکیرلرېن ( اررواخ دوخاب ارروآ دق ) رواخو

 ارجا یرلوص كغاط هجهرق ینعی سویسام هنارف
 ارابتعا ندنسیقالت ةطَق هللا رواخ . رلردا لاصیاو
 هلجد . زالوا قالم قایارب چیه قترا هرن تارف

 11011۳۱/68 ) نتهترتتآ عدق ندفرط غاص هنت رهن

 « ایلع باز ( ییاچ سیل ییدمیش ایو یرهن نامطب
 . رولوا قالم یرلرهن ( هلاید ) زدنیک « یلفس باز

 ندن رلف رطیراقو هلحد كرك ؛تارف گود نر
 0 ریس لباق یر

 رس اراتعا ندلصوم هلحد « ند ( 00۳61581 )

 كناسيمی هدمسوم کیدرا .)رلراق .رداص هتنافس

 ناضف « ژر رابق هدایز كی هدنسهب روا ابو هدنسادتا

 هکهل وا < رارلبا البتسا یییضارا یهدفارطا ۰ رلردیا
 یارجا هلئلدش كنرارح < هدیار زح فاز هنس رلا رحم

 : رار دیا تدوع هدمسومو ییدولبا مکح

 ا و

 رب نامز یه یسهرظنم كنسهضوح تارفو هاجد

 كن قبط ثداح رود .یدا لکد کر یی دمو هدلاح

 «هدهنانم رب قار دو رهن ییا و هدنرلادتیا
 نالوا ندسبضارا هونا تالکش «جومتم «یهضراع

 یتعع سوی سام . یدیا رارودا نایرج هدیداو رب
 قالم هرلاو وص چاق رب ندیا لوزن ندغاط هجهرق

 ورع «هدن LEE درب . یدیا رولوا

 یرلفرط رکید طقف .یدیا تبنم تباغ یضارا هدرلرب

 لحاسیس ونح فرط كتى داوو .یدیا قار وچو ےقع

 ءهرا هلحد هلا تارف ۰ یدا روب دیا کیه ی رحم

r E۱ خیس رف  

 ندا ناعس ن

 هرصب قرەلوا هفامو دعب ردق

 ا نارا هدقرش ۰ شمرک یرجا اهد «لکد
 ناتسبع هدبرغو « ردق هننرلنماد .كنعورف كوص

 رل هس یموق ندا تراشا ین دودح تیا كنسا ر

 كت داو .یدیا شعازوا ردق هت راک كتسهاساس

 ۱۳9 سرا تاک کب ل فسا ج تفت
 « ( 16۳029065 ) نو اق «كبهلاید «كبا رف تان هلحد

 .ردشمەلا لکشن هلا لوحو ییدربتک فاتن رل رم مه دا

 ه یرغوط ندیغ وط یک تارفو هاح د ًاع دق هدرلن و

 یزکد ی راکدلکود هاتهح و ؛ یدیا رلراق ۲ هزکد

 ندقدلوط کد «رلیدتا تمدخ هدرلن۲ هفمربدلوط

Eردشود هنس ىغا رر كنەلجد . 

 هزکد هلتعرس یماتاد برعلاطش ید هدزعامز

 هدهتس شع, یسهلضف كلحاس « رول ورلیا یرغوط

 رد غلاب هب یزیلک:ا لبم رب

 لیم رب هدهنس زوتوا . ردا باح ا قلوا هدایز اهد

 یارواء «ندنرلفررط یراقو كنىداو .ردك رک قلوا

 یزفروک هرصب تقو کیدلک هارو رل رمعتسم ندساقفق

 ردق ختسرف شب قرق « قرق هلتبسز هنبرضاح لاح

 كلذك تقوو رد لم یو شمریک هی رجا اهد

 قرهلوا یر خسرف چاقرب ندنربر هلجد هلا تارف

 وا یرلوص دارهن کیا و .یدبا رولوا بصنم هزکد
 « شمهلبآ اقتلا اركوص رصع چاق رب قجا ندنامز

 هدنلصف راح لاقتنا هد (بهذلا جور ) يووم

 : هکرود ا ثح ندەل اون

 یسا رجهجیلشاب كىا رف»

 دادزا و هدهعدق هنمزا .

 .یدنا یهنم هدرحامدقم

 رثدا هنهاسم ةداروا«ن.الا یار كر مو
 یسهربهش هب رام هسداق . رونلوا داي هامان قىتعلاو

 تارف رم ندهررح . ردشلوا عقا و هدنرزوآ ره و

 رج .یدا رواکود (یزفروک هرصب) هیفبح رحم
 ریلک ردق هر یغیدناو كنجم کیدمیش تقو وا شبح
 ندنیح «نددنه هب راج ٌةعتما كح هدیک هب هربح .یدبا

 ندا روو ملک ردق هارو هللا رلیک
 رامخا نالوا فقاو هبع میقوو مایا .یدیارونل وا

 لق هب هربح

 ۱۳۳ ارم «ندتف لاو لماایوذ «ندنوب | رلزا اقتلا باصنالابق . یدیا رولیکود هنیزفروک

 تعاجیک هان قرش «یع نب طول فتخ وبا ا هدرب ینیدناوو ییدمیش هدیزفروک هرصب « یدا



۷۳ 
 دور رکبونآ ترضح :هکرلردا تباورولق فالسا

 یوزملا دلو ن دلاخ هدنرلتفالخ. نامز كرا

 1 ا نقتلتت كياذکلا ةمللسهو ندنحتف كن هماع

 ضیا رصق هربح لها . یدلوا مزاع هنحتف كيهربح

 و . رلیدنا ن

 (غدنتسهلپ 1۷ زون وا زو پوا یع) هدزعامز رلرصق

 .رلیدبا ناک هدهفاسم ليم چ وا ندهفوک بولوابا رخ

 کیدا نصح هدرا رص قود تنش كدىلو نب دلاخ

 . یدلیا هماقا ینرکسعم هدنرزوا فح ۰ هجروک
 ن رارض نا ع ناتسرف كره هتب ۱ الات

 هنکوا كیهبلعع ی رصق رار هللا یدزالا روزا

 یرلن و نو دابع نالوا نصعتم هد رصق رل دک ردق

 1ام وجود قتنا لاقق رخ هترارزوا درهروک

 ترض ناز ءیدالخاب, ی

 و. لا كلوب تما كحلصا : هکیدید اب اط هدلاخ
 . ردتر ابع ندنو هتشيا یرلهدیکم

 ن هد هملعت ی رصف « هبسداق رصق

 هنرز وا كيوب

 هلص وصخ و هبلحو *یضارا ینیدر دل وط ك رهن و

 هکیدبا رب رب عسا و یمسق نالوا یمتنم هنن زفروک هرصب

 4 شر ی رللحاس ی ره تا رف ۹ یدیا راومهو زود

 قوس رالوق ماطر هلوصو غاص كرهبغا نایرج رصح

 ءر راو ردق ه رهن هلحد یراضمب هکی دنا ردا ارحاو

 هدرلةلقاطب نلیدب | هیمست مم .اطب ہد یرلبضعب «رولوا قالم

 ندوص <« هساا یمسقر تارا. یدیا رولوا باغ

 هل را رح ۱ RES 7 یجیقاب < قرهلوا مو رخ اءاد

 لوچ هدیمسق رکید . یدیا ریلیسک شاط <« ریشالباق
 رولو روا هدنتا 1 یراهش موق ییدزیتک كن راراک زور

 هل | رلش ماق ےسج «نفعتم یماقام . یدا رولوا باغ

 لاب همدق ۱۵۰۱ ۲ یعافرا كرلشماق و هک ) نایت

 یمیلقارب هلو .یدیا ترابع ندرلهحبطب (یدنا رولوا
 نوجا قع وق هنلاح تکلعرب لاع هرومعم < ابا توت

 یسهطسا و رلدس «رلثانق «تامهلب | ظن یایرح كراوص

 .یدا قاک كا ع زون هدنروصر هنالداع یل وصل ا

 یمسقر ندرلر ینیدقآ هلضفو قوح تي وص هلروصو | هوداسعو . و هر یدنود دلاخ ترضح

 هرلرب یی.دمتیک چیه ابو ینیدقا زآ < كرلبدا هخ نوجا یرامردنوک ما رب هدیده رحم ندی رالماع
 دنا شعلو قیرط كمما هلاسا وص هدهجرد یناک | نوندابع .هلدنا هرک اذمشیا لک هکیدلبالاسرا
 هدازآ ندتکرب هدهدنسعنط لاح تکلعو هام حسیسل اد دع و مازاد زین یکی هدنعات حیسل ادبع

 < ربعا « هده يدا لبلع یسهعفاغ راجشا . 2 E یدا ندندافحا كت ییاسغ ندا ان ی هبلعت رصق

 ؛هدهسیدیا لکد لوذبم یرلجاغآ یک. نوتیز مو زوا دروملک سا ےک هنن ر وضح دا دلاخ ترضح همس | -ایع

 هک رو الموت وا هنعرز تاب وح ضرا لد اکو :مهلب ادا را رالاّوس یلیخر اکو RE ب .یدیا

 هنلاؤسكدروك هن حیسلادبع ًارظن هناي كنىدوعسم
 : شع د هل وش قرهلوا باوح

 ردنه ردق ( كراس وك و هتمسو دریک »

 یدمشو یکیداک قرهلوا یلکو هلا یسهعتما دنسو

 در یکیدکو د دا رل هفا اط یر كف دصاب

 راو ا هلا زکد نول و

 ی هربح هکمر وبا رطاخ یمکیدروک

 3 زن نو
 روی قروهل | رار ینکحهس الت و ا یدس

 زکیقاب
 هنس

 مدنتفا نداق ر

 ر ومعه ر دق ه هم راو هب بز وس . ردشمهل |تحایس ردق

 ۱ ی اک ندم را ثورح ادراک

 , ردلوج به یرلا رو

 هسا ن وکو

 حيسملا دبع مدنفج یازف روک هما ك ید وعدم هتشوا

 . ردتقمقح نراقم با وج ییدلبا تاور نو

 مت

 تن

 “ي

۱ 

 یح ریلس هو لوصحم هدنتسل رب کا ها ۵ د 4بس

 .ردراو هديیدر و زو ؤا هر هدرارب لصف صعب

 قمراپ ترد هدرلر و یرلقاراب 4 رله را و یادفب

 رانو هحنلک هنا وح لو یراد د زدشینک"

 هر یاب نوتز هدرلارو : را رولوا یک جاغآ اب داع

 امرخ هله . رلیدا لامعتساو جا رختسا یاب ماسبس

 كک | ع و رپ ندنو .راراپ هناج ابتحا قوجرب یجاغآ

 عو ره «رلردبا لامعا كتب « لاب هکرس «ذیبن . راداپاپ
 هدن راقاجوا ی راکد رکج امرخرلبچریمد .رلردیآ چسن زب

 ی رلکدرکج امرخ و هن . رلزاقاب هش رب تاقورح
 ۰ هرلن و وق نانلو هدربق یرهلوا هدوص « قرهرق

 مجرب اظن, هنیدنلوا تیاور ۰ رارریدب هرلرغص
 ردشٌلوا دادعت قیصاخزو چ وا كنامرخ هدنسقرش |



 رغ اخ ( تام هتتم دامام وخ )

 لب یراق نازاتشب 6یو ناچ را اھ
 كنقلخ فرط وا رلقلابو هلس هدزعامز . ردلوذبم

 ن رد لتسها هدنسهب دخل

 نالوا لاک هدننب یرارهنهلحد و تارف هتشب 1

 تام یا را رج کا یل وفا رغج عدق نانو هن هعطقوت

 وفا رک ن عون ۴ نی ) ایمان و اسم قرهلوا

 . یدیا رلشمرو ینمان هر زا
 تكنسهصوح « تكنسيداو هلحد کلم هرو

 هب هلحد كن ره بییروخ هکردا لاغشا یسبطسو ف

 هسادلک تك هلح د ینعإ كره و <« ندهطش کیدلیا الأ

 یغیدلوا لخاد هنسهلح و *یضارا

 یارحم كالع باز هدنف رط قرش . یدا رودیا

 یک یعیبط دسر یرلعرف كنلبج سورغاز « يطسوا
 نکا اس a مع دق و . ندنم کلم یصای یه روت

 دادتما ردق هر

 اک 2 یدا شا قترغ ندهنارو لاق نالوا

 هدبرغ بونج « غاط هحهرق ییعی سویسام هدنف رط

 دودح هدتهح کیا وا كلذك كنه رو ۲ E ممه دا

SES:یو وب تب تک  
 هترا_م رواخو تارف یدودح هب روت 1 هسا ی ط

 ندرلتهح و طقف ؛ یدا رتا ردق

 EE مولعم یغیدراو ردق هن رللح اس 5 یا و

 لب هب روت 1 دودح

 Assur) ) رو ۲ دوز 3, نال كعد ه رو ۲

 ردكم د کلم كرو ۲ هلا هک روت لیاتام دوخاب

 (یوهتس اتجم هل دیر ۱ هد لبا « تکلع تام )

 ۰ | هد اربع » ) Athura ( ار وهآ هدی-راق

 كم را ا نیب هدهع دق هنمزا هتشما O AE هدناب ون

 یخد ہد ی رع . یدا و عف نیرو هنف رط لامش

 e رش قکلع هر و

 كنه روت [

 یدند هس رو ۱ و روت |

 , کدمآ رز ےک تی ره

 یکلح «یهوکح هلباب هدنبونج
 یدا قو رتص او دحر E هدنرلارآ طة

 یتسهعطق نرپلانب تعي ااو کپ یک اقا امدق
 ف هکیدنا رازدنا هبمست هللا یسموم مات هب رو ۲
 « ندرلغاط نالوا یرلعبنم كن هلحدو

 ؛یدار وس دا دا اتما

۰ | 

E 

 شک د هر ۱ هن زفر وک رصم ار ندندودح یکلع یراب عدق یتعی

 3 ردترادع ندهسآ دلک

 هاح دو تارف ) یدا ریلی دی دک ه رو ۲ به ردق

 یعاطقا رب كت هه روت ۲ هد دق هکهب ر وس <( لو

 ریبن هلو ردق ههجنلیربا ندهروتآ هدوب ۰ یدیا
 هه روس تح . یدیا ریلب دیا دع نده روث ۲ نعل یدا

Syrie )رلب روت ۲ هکن وج .ردشلاق ندنوا هدیای (  

 هللا هحو یغیدلوا یطوضم كن رل رات نانو هرخالاب

 : یدیا نما هنن رلتعاظو البتسا ر یلاع و به

 تح « هبلاوحوب لیمکت یرلخروم نانوب هلتهج وب
 هرص ات ندفرط کا ردق ردق ه هجر او هب هد ز وس

 ى ه روا ردق هندودح ناتسبرع < هاو رک

 هدنسافا رغح ه روت ۲ < دق طوف . رب دەل | ۳۳۹

 قیرف ندنشهعطق اک | ایو هنولباب یکلت رو

 تاقس یک هدنفرط لا كن هب روث 1 ١ شقلوا

 ینعسط دخ ر یعطق هدتهجو a یرلغاط

 سارتوخو شورغاز هدنتهخ قرش ٤ یک یعیدلوا
 قرف ندهنارو راطقا یکلعو ی 4 هدرلابح

 یرهن تارف ًارظن هارو . ردندهیمیبط دودح
 . ردنا کنز یدودح كنه روت ۲ ندنف رط اهن

 ه روت ۲ هدندنع یرلخروم امورو ناو لصاحما و

 فیصوت قرهلوا فلت یعسو هکردتکلعر هل وا
 یکم ه روثآ ا رظن هنلوق لتدوره هاج زا ا

 هایمان ام لیمکت نیلی
 .رزودیا ے عل و ل ملا ن ینعل

 هصاخلاب و ۱92 لو نیوز هر راق هام

 نا

 ےما ه روت ۲ ه

 هدرا راتو هصالخ .یدبا رند ( ۸۸۱۱۳1۸ ) ه روت

 ترا لص هلت دنا نمرعت یغیدلوا یسهرب كن هب روت ۲

 یدودح کت هب روت | هد دق را | رظن هن هدب دح

 مررصتو نایب هدیراقوب هکرد شهلا. نییعت هلیقال
 هليا هددعتم راپا یسقرش مق كنه روث ۲ . گددلن |

 كوس  كوحوک رواخ د وخاب تس روخ ٠ د

 ج یفرط و كيه روا یرلوص مهدا « باز

 . ردنا اوراو

 ریغصااباز و ( ۲,۲05 سوکیل ) ریبکلاباز
Cp ( ) ملقا . زدند رلوص مهم كا یرلیاچ 

 ندرت "۰ رد فلتخ كت هض را تالوصحم هلع ءاتو

 فالتخا نلیروک هدنش زا هن روت هدول . رب
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  .قأس وا اوت و هکن وچ . رد ا

 قدتهح رکید ۽ ردللقرف كب ندنر ر یاع افت را

 مع دق ردهغل اط هغلاط ایداع ضرا ردهدایز د اا

 هرصب هحرد هجرد هللا ءد ندنرلغاط ناراو تافس

 ماسقا یکلم هرون۲ نوارتسا .رنیا ردق هت زفروک

 « نضرا هوس هدنامز یدنک ۰ قرهلوا ندنسا زحاو

 ( ؟ نیشهلک ) نشالاق ۰ نزاخایو نزاش ۰ نمولود

 د ی رلت الو ۰ یہ رل هعطق (Adıiabéne) نەایدآ

 هتسانعم دود كأ ءهرخ ٥لا نه ایدآ ندرلن و هکردبا

 مدق . ید وا قالطا هنتالو هوني هصاا < ا

 < هونپ ۰ نسر ٤ اک همیسچ دالب کهد هب روت ۲

 سیوا ( تاقرشلاةعلق کن وکو ) ۰ رولا « لزا
 هرادامو) .یدیا هدو هلحد یسهلج کیدا ی راه داد

 هل | یخی طخ نع هدهخم نوتم . ( تعحا ص

 قوحر اهد هدهع دق نوتم نانلو قرهلوا لی زاب

 ردقوا كرلنو هکرد روک ذم یاب ل «  رالحم

 4 ر وماب هدهب روت ۲ نیخروم یامدق .یدا قو ما

 یر وای كتکلعو تققح « رلیدا فقاو هتنردب
 ردلوذی» كى ا وخ طقف . ردلبلق هد راحشا .ردزآ

 یاتفش ۰ الا ۰ ران « ربعا هدنرحفس كن راغاطو
 هده رولا لصا طق . رشت لهو رابافا ی
 هدهب رو ۲ رزرو هوم ۹ ارح

 دوحوم مولا هکیدا راو تانا و عاوا ضعإ

 هدن راه اکح « هدنرللاع دیص كرل روا . ردلکد

 بولت ۰ لا « ادنام « یزوموط نام زکلاب
 ثح ندنانآویح يک كيک ( نالیج )
 یتحو دسا ( درابواهل ) دټ «ییآ
 نال و هدننرط قرشولامش كنتکدع هروثا .ردزاو

 نالاو .مز ال هفلشا رتلکسهو تک ": :هیل رایعم هد رللبح

 یشاط ۳ ۰ صمص : یدنا دوجوم هبدعم تا زلف

 دالا صوصخا لع .(هنع) یشاط موق (هریح) تلازاب

 ین دل وا رم هلشبا قوح یرلقاحوا شاطعونو هدنت الو
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 ۱ رک

 ¬ یی دنا وا

 تاور هلس ندهود

 و « رمد هدرلقاح وا یی هدزداعم م رولیدا نظ

 هن ول | او شوک .یدناروئاو هدیرلن دعم رفا نوش

 مودومايو ردات كب هددب روت ۲ رلن دعم ىلتمبق 9 هحناک

 هدنف ط لای و قرش هرلب رو ۲ نوجا كىو .یدیایک

 هدهعفای نداعمو ماسحا یک (زوط) حلم «تف نانل و

 ,یدا ریلک ندکلام نالوا لصتم طوب هلباب
 فان هلا یراشعا یسفا رفح عنوم « ه رو ۲

 ناو . یدبا هاکیقالت هنسهةلتخم قویع كد ین رع

 سورە 8 هنشاور كوزا ندنرلا سوا هاسفا

 هدرصع ین ٤ دالبلالبق « یدیا یحروم یادلک )
 فلتخم كلا هه ولب اب « هنس هعطق هب روت آ (یدا تابحرپ

 . رود یدبا یسهبغالمو تاقالم هنص كماوقاو مما

 ترج ندنتهج بونج هللا ریزآ ناک ندفرط قرش
 لاک 4 یک یفیدلوا حق رسا هل رب رز رلیماس ندا

 ۳ 3 ندنقورع یاتلاو لاروا ندنف رط

 .یدا رلشمردن وک ین رلطابر ۰ ی رلرادشب هبه روت [

 . یدبا رلمیک یسلاها كلبا كنه , و آ

 نیا فرط و ندهساقفق مى دق هدهکلب .E مولعم

 مولعم هدلاوح و هجخم راب طقف

 کر یاتا مرکب ن وب ار یایسا تماكيانالوا
 رل دم 1 لایت و دا 5 IY یخسم طخ

 هلیقال ز ونه

 1 ردترابع ندقلح

 . ید هدنمات رهموس تا و نالوآ یا یلبصا

 بولک كقخون نالوا ىلامش الصا هکردلمتحم طقف
 ۔نیب ) ایما واسم یلونج یرامهلا رامعتسا یه رول آ

 .ریلس هل وا هدهلیش رط ( سرپلا

 قاتا تره هبه وب ندهس ولباب رلیماس هکر دمی |

 جاوا وک وا راب دشلازب هده رول او

 روث ۲ یلغوا كماس هکر ولیدانایب ًاحرصم هد ( رشاع
 . ید هلن | | جورخ ندهساد هک نمی ندنتکلم تك دم وقدو ر 3

 تروص الصا رلتنادنک هلا رلیروث ۲ ییعی تما ییاو

 هنر ر FF ی رلقدلوا یر ندنر ر هدهقاطد

 هل | هحو و و رلي دل | جا زما و طالتخا < رط دشو راف

 «یتسل اهآ ( ۸۵۵ ) داك | ۰ ( Um ) رهموس

 رلیدهلما لیکشت یرلبماس «یرلیناروت
 3 ثاذک . ردلکد رک هم یاب رهموس هدننتم ر

 هد هان دا ۱ كنراخروم نایت نالوا لتصاو ردق
 را ۲ كر هدناروت رک زکلاب .ردقو تم ندنو

 و ک لاسا هکر لب دیآ

 كنم دق ناسل رههوس .ردیرحم لکشر كرهموس هلک

 قب رط ع 4 اروم

 چیه كیاروت

a E 5۰ ۱  

 E ندراعنش هدو دو هم راب

 هرم | ےس هتسلا و رایروتا ید هدب دع یایا و ضاقا

 رد شما .هلک ردق ه زعامز هلا یسهطسا و



 سس
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 كي ه رو ۲ خراب -- (ABR) -- هب رو ۱

 هدنالوا بولطم هل رابتعا یسهدنافهز هکر رات لصا
 ه رو اعقاو . ردلکد مدق ردق یناداک حشرات هردو

 عی كن اما ون اسم ین راخت راب مدق یدنک یرارادمکح
 یرلخرات كرلتما نانلوم هدنفرط بونج كنب ران
 هد و و لبابلوا نره لی دیک ءرلددیآ سل و جرم ها

NETEیتسهاج هسا شەهلا و یا رحا  

 .رارلبا قلتودع هرزواقلوا ندنرلفالسا دادجا یدنک
 لعب (۷۰۰ ۷۲۲-۰ ) نوغراس یلارق ه روا هتشیا

 زو وا ندا یارکع یارحا هدنرزوا یکلع

 و دو لمتم كب . روودبا ثح ندنفالسا ردق

 یس هی راب هرود دق كا تك هب روت ۲ هکرد برقا

 هکهدن ر وص و | «هرددحتم «ردر هللا یع دق ے را كنه ادلک

 . رلی دنا کج هدهنا ای2 كس هعطق هب روت ۲ رللب اب اء دق

 اریز ۰ ردقفاوم هددلا هتناروت تایاور تیفیک و

 ضرا ۰ ندهسادلک روث۲ لغوا تماس ت هدیار و

 ری مسد طظ یف ەزوآ كرەديا نکل نداد

 ین رل هدب نسروخاک «ی رهش هوني هدارو و ییدهلبا

E,ونک و رحم ییا  . 

 ةرود نالوا یرلهاسفاو یلاتساد كنهرو |
 هللا یسهبخم رات لئاوا كنها دیک یخد هرات یالوا

 | رکود ندنافوط هک كولم نع
 قارش روت۱۲ كلهس ۱۵۲ او ۱۹۰ یربیه

 رک لو ۳۳-در ۴۱۹۹ “یر اء وو اب

 وک تدم عوج هکر د شم هلا وک یا رحا

 دوخت 4 ۳۹۶ ۰

 ۰ ردا زا وا تقفا وم
۰ 

 نورق ۲۳۵ كلهس ۰

 ۱ 1 ج .ردیسطت لباق هللا مه ءههونی مه ؛ردزنلا (5088)
 و هت ر ز وا تم نوغراسو یتم هونا ۶

 كوس رب مقاو هدنم را ۲ داللالق هدیاتح و

 باس و نکیا زدنا تخم ند ( ٩10 ) یرق رود

 نانا یتفردل وا دب اع هل اب مه ۰ ههونس مه كم یع وه

 نوغراس نلیدا دع یرلکوس هلا هکنوچ
 هک ۲ 2۱ ۷ دالماالق) ندر و دم رود هدنیم روک ذم ۳

 . ردا

 ثحم (مدقم هنس ۱۸۰۵ ندنسهنس ۷۱۲ دال البق
 - ۶ 1 ےس

 صبصح هت رامز یساس 3 تی هب روت ۱

 E اقای رال نانلو هدنسهزوم

 یرود ون هلا

 نلر مونلا) ردا

= ۳ 

1 

1 

1 
1 

 8۲۱۷ دالملالبق ًارظن ه ی وقت باح و .(یشاط
 ۶۱5۱۹۷ داللالبق عع مدقم ۴۹,۱۸۰ ندنسهنس

 هر ندر كرهلدا ثح ندا وط ندا تب اصا هنسهنس

 ید هدرود و هد« تریلی دیآ لاا هب هخ رات ةرود

 قرهلوا قرفتم هاک «دحتم هاک یرلتموکح هوني ولباب
 ۲ ۱ و

 ه روث ا هدننتمرب ظ وفحم كسو رب یر وم یآ دیک

 رايب . ردجردتم یسهللس ینا هجو رب كنو لم
 تورا . ردشعلو هد یاب نتمر رکید هدهمای هلسلس

 داللآلبق : ردو یس هما هلسلس

 ۲۵۹۱۷-۲۲۷۳ هنس ۲۳ 6 ( لهدم ) یدم ۸

  ۰۱ء یعالع ۲ ۲ >» ۰ ۲۲۳ ۲۰۵٩

  ۹یاد ۸ ۱۰۱-۲۰۵

۱۲ ۵ ۱۰۱۰ Ne ۲ ۶ ۵ ٩ ۹ 

SS NYAS E نسما ریمس 

 یروآا ٩ ۸۸-۱۳۱ ۷

 ۷۲۰۰ ۷۸۵۸ راسانا لاس «راسال اف الفت لوف

 5 زلس وغرابس

 کاج كليا كنهروثآ هکرد یپس و نه اظ كب
 طقف قو نامر چیه هدلا : یدیا رللباب یرلریدمو

۷ (۱ 

 3 3 راس ال اش اللغت ۳ 4 و دالا لىق

 ۷۰ ا كاد رتق ر هدر رم رول هب روت |

 تیزهاب ) ىلاو ابو لماعر سلون E مدقم .هنس

Patésiیلغوا « كناغاد یمسا » هکر وب دا ثحم ند (  

 هدنغیدلوا هدنمان ( تعحاس هرلهدامو ) ن یاس

 (8][موsة۲_راالأ)ر و1 هدتاروت«یدعا .روبدیاناس

 هع دق ةدلب و « هدناق ثڅ ۀعلق نلیدا دای هلبمان

 یسماس ,رلنتم و هکی دنلوب 2 اط رب هدنرهارخ

 یسماس هسنا هدنوتم 4 E یغیدلوا كتب

 لماع ه رو « لکد هلتفص 6 زا دهم هب روت[ ی

 خراب ه رول[ ًاعدق .ردنونعە هرزواقلو (یزهناب)

 ۱ ۳ یدا عزا هل اب ندن رظن همش

 لب ندا ذخا ییمات یرادمکح تروا لوا دكا
 نلیدنآ لش هیراقوب كسوره هکردی رب هدنمات ین اقاق

 قلوا توسل هب هل الس ند برع ا هلساح

 .. ید ونابلب یلغوا هلا یزادآ هن هلاللسوت هن . ر دلمتحم



 وب ینبسن "هلسلس نوغراس .رویلیدا نظ ردبوسنم
 ندهلباب رلیلهدوئآ هدنامزوا .رراقچ ردق هونالب

 . روینن دوک رویلابج نوما قمل ربا
 و . روی رتسوک یلاعو نوتم ندا تا ندم هنو

 شیک ه رو[ كنامز

 لب دولآ ارکوص ندنو موسونک از روثا رلتا وا

 یکاح هروئآ ًارظن هنفیدلوا مولمم ارخاو صوزن

 تللابوا روا « رولا روزو ندا ذخا یناونع

 زع ولعم هک ل با یدو « رارن لب ( رو | نادا

 U ه رو آ مدق كأ نالوا

 مولعمردق ههحردر هدنبم

 : ردشمهل | 9

 یسولاش دور ۹ سر 5 لوا راسا الأاس ء«راربت س

 E تالغا یغوا كنوو . ردشمردتا اب

 التسا ینایمامو اسم لیکی ردق ۵ ها19

 ی
۰ ۰ ۹ a7 

 ت تالوت یدولبا ریخسا و

 دوجوم یا هدنسهمان هللس سوره ییرقو
 EE هد هاب ساما میس , نوسال و سیما ریمہس

 ردق هنس قلا نوا لوا ندشاا اغاس ییادلک

E1 وص ندیو روس ورو هلا  

 رود وک لب ییقلح كيو رلیدتسا اهدلا ید ا س رلہاواب

 ENE و « رلیدلوا

 بودبا روهظ روک | لاب۲ پین یرغوط هن رل رات
 . ۶ س

 تم وکح ظفح ردقهب همدا نىم ان ی ر دق كق رع هب رو ۱

 لما لث: هش هدننامز روزوا

 ی رود یار وطا ربع ا هب روت | كوس هرود ول . رلب دەلىا

 ی | رظن هک راب سو رەت هکرلدر و ینعات

 ى
 هنس ۵۲۰ هرو هنلوق كت ودويه یاو رود

 نوا . رو ریاقفاوت رلقر هک كم د ۰ ردشم هل ا ماود

 1 ی را ه روت ۲ 3 تب ندنو

 . رالشاب

 هخأل وق ند نیش مدع

 كرلم ۰ ینایاور كنرلخروم نانو لوا ندیو

 هد دم راصعا 4 لر هلب دنا جم هلس اباکح هنأ راکه ناسا

 شلدا لامعا ه روت ۲ ر هدنف رظ

 ردق هزعامز خراب و .یدا خراب رب ندنلسق لاصم

 یدلا لاقتنا

 دل وا ۳ هدنسهعطق

 ۲ یغیدلوا ینخم

 هک ىدا یک اد

 ه روت ۲ مدق كب هقمتع را ۱ رع ۳4

 كتما 6 هظع ت اتتا اا

 ىدەلا تمدخ هنودنو احا ۷

SE NEB 

 كن هب روت 1 نوک کو | ەكردەدنسەناس هقتع راث 1 ملعهتشیا

 قرهلوا یبقح ا مق كس هم راي لا وحا

 ییا ارتقا نلازا رادمکح گز وا
 اتق یخ زاب ه رو ۲ ساب زهلق نالوا یسص وصخ

 : یدیا شەهلا هشاعأو رشن هملاع نولو یتاباور

 . یدمهلنروق ندنرفأت كسايزهلق هلس تودوره
 نامزواكناسا ا هن اتسا دوب یغیدرودنوا ك ساب زەلق

 یسهحوزو سوني ییسج ر ندننادناخ ا5214 كا

 ااا لی هدرا ۹یک قار
 یسهجوز | ووص ندموتب « یک ز
 هدكلاع رخ قرهلوا تم رک ا سما وح
 ردق هندودح دنه ۰ شمتما 1 اهد ندنحور

 مدقمهنس ۰

 تردق «سم ۳3 هنسالتسا 4 هضق کلام اک نوت

 زوتوا 1 ۳ ندو ۰ شعا ىلع هلامهح توقو

 ۰ شهلا تی یار جا هده : روت [ وا دن نط

 ق د 5 س 0 O ااا

 ماود هرس چوا هرص اح ۰ راشم هلا هر صاح یل هوني

 دداا لا ندشاغط ۳ كو ٤ شا

 e وا پس

 هلب | هتلشم E محو حتف رو ۲ هدنک رات

 كنسهروک لص و مايو لص ومها ار هدوب و 2

 هللا فاق لدب ندان هدنلصا ةکرد یمیک ۰ ردیمسا
 . روشد ردروت دم هلو هددصام ىدا روت وقوا

 هر زوا قلوا لص وم

 نا هدییدشد

 ایدهر 

 یشاب ۳-4

 تا رو ۲ هددصا رم مقآ ولا ین

 روقآ هلا فاق تول وا ر ول ۳

 با رخ ه دلد را هدب ق هم الس هد لص ومو ر ویلیدیا

 . رویایزای هد ریایدیا هبمست روقآ هداکو هکردراو

aEهدا ماب ود اسم یی هده روت ۱ هدنع را یشاب  

 ا ا 9 9

 كولم

 ایمان واسم ید ۰ هد رو ۲

 9 ول دا شعلوت

 ۰ نسب كولم

 كب دنو روت | | كولم

 یراکلم راد بودا ناک یارجا هدب رلتهح لایک

 یر ۳ هح وا

 كولم « نی وني « نیرو ۲

 فرق زوم

 کیس قرق رو شب كب ترد یرلضارشاو وا

 ف
 کیا كس وا یرل ر وهظ ءادتاو ¢ لص وم

 تدمو « یخ را ۳ زو وا ولاا كس ترد دوخاب



۷۳۹ — 

 | ناسکسزویچواك دوخای شب زویجو اب یرلکلم
 یرخآ و دورع یرلادتا ك رنو . بولوا هنس 7

 كنه رو 1 كولم نک هدنسهرآ رنو شعا تساخطرا
 طقف . ردروطسم هدنح رات یثاب محنم هدلودج رب

 هل | هحو ییدلب فارتعا هدكن یثاب مجنم < رلن و

 . ردلکد هرو | كولم . ردمزال قلوا لباب كولم

 2م رات کولم لودج و یرلتباور و یشاب محنم ًاتاذ
 هدلودج روک ذم رودا ناس هدییغیدل | ندعضاو یا

 هدرصت تح هلا دو رع هدنجما كولم روک ذمیسماسا

 مولعم یرلقدلوا ندنلباب كولم كرلنوب « هکردراو
 ندنرارادمکح لیاب كنتسهلج اط هنسلو لسمو
 هد ضاویا خراب هققل | ین .ردرعاظ یغنیدلواترابع

 لودح و نایدا ناو E هب د نرو ۲ كولم

 كن رلخروم عدق ناو « كسورە ی

 شلر دشیراق یرلمای هدنحا كولم هت را هزا و فرح

 دایعا نااش هللا هحور سه ی هاسلسرت

 لبا كليا LITE هدي راقوت E . ردلکد

arهدرلخم راب ا ندنرلقدلوا رد هدهب هب رو ا  

 یخ دا هساداک یسهبخمر را ةسادتا راودا كنه رو ۲

 تاق ندی تافالخا و « شلریدشیراق هلا

 ۰ هاقع تادرقنو هقتع 1 حرام 2 ردشمهلل |

 كکولم ندا و هدلباب هلا نوتم هس اقمو

 «هلل رل را «شلو رابتعا ندخح را رود « یسماسا

 (تعحام هنسهدام لبا) ردشموهلب | نیعت هلا یرلهنس

 ینیدنل وا تح نده وني كولم هدنخ رات یشاب مجنم هنس

 ق 2: كنايو یرسک نوت یونی :

 كواو هللا هسا نونو

 هکروښد هدەرص

 هر ول م فلا هدی رخآ و یف

 یونی . یدا
 سنو ) رلیدیا قالطا یخد هنسدح اوت

 مشر هد ساق رش بن اح ڭكلص وم 8

 تدم NE ردشع لوا ثعل هتل ول اھا کت ۲ م السلا هلع

  Eی یرلادتبا 4 کیا زو وا رو ۱

 ی رهش یونس ه رد سولا س 0 ود ۱9 ER صعإ و

 .زدراو یسهرثت" تورج a کلم ی

 , ATEکدم زود ۶

 كروم , ید تو كلام س
 حس

 قیاس ندنسل اهآ ن

 ی ىللا ام

 مويس ) هنبرارزوا ینات یونی هدعب بولوا هنس

۱ 

 م

5 

 هلفاع بولوا یوتاخ كسون تروع و هکر دەدەم رت

 نکل . ردراو یندمهنس کیا قرق

 ه رام هلا لصوم و یو

 ناجایرذ ا و هیلا(مژ دودحا یتالو « بولوا هرزوا

 ۹ یدا مر وعو

 هدتقو لواو . یدلو تعسو هجګراو هنازورلادالب و

 دع « بولوا یراهفاط طس نار ینلاها یونی

 یرلقرف ندنرب رو دحاو یرلتفاو یرلسنحنرثک الا

 سوني هدتناور ر (سبسر) یغوا اهدعب . ردللق

 ىك یدلوا رادمکح هنس قرق( قجهلوا سایتی )
 هکر د حضاولایا . ردلکد ییغوا كل هرول رم هکر د

 J :ردشلک رادنکح شب نوا و # ندروب نص

 كر نیرارک ذ هلفمالوا مولعم یرلرصعو خراب

 < . كدەلىأ

 ییدهلنا لھ ا3 هنح را یونی كن ىشاب محنم

 كن یا وب ( یببط هاررشدرا ) سایزهتق « تایاور و

 كە رروثآو ندهاسفا ىس 9 ینیدقارب , هفالخا

 كنل ا وقا نالواترابع ندناباکح داع هنساتساد رود

 .یدلد !ناس هدب راقوت قسما هج رد كوب هکر د یس هصالخ

 ۰ هترلتموکح لبابو هروثا مدق هدرلخ رات مز

 تایاود نالوا جردنم قرهلوا قلعتم هرات

 ناتو «شعلا ندنرلهناسفا نارا کسا به تایاکعو
 شلدنا تر و لق ندرل را كس رلخ روم مدق

 هدانعاو تبنما یک یرللبضا هکردترابع ندنایاور

 «هدب راقو اب لصا كن هب روت ۲ 1 ردلکد نایاش

 كن هقتع راب ۲ ملع هصافاب «كزعامز < یک "زمکیدید

 2 زعامز ؛هدنسهاس یتارق كتهخنمطوطخ «یی انقر

 هحو یغیدل وا هدتققح یځګ را و هکر دیسهد رک ابحا

 لق هطبم یا هجو ر كرهدنا هدنزو هصالخ هما

 . زرو دا ۳

 یسیقیقح خرات كنهبر و

 زمکی دل | 9

 لي ردق هارو

 هغ لشالک ۲ ندناظحالمو تاباور

 جددنم هدناروت ردق هتقو نیقاب یخرات ه روت ۲ ًارظن

 هنایاکع یکیدهللا لش
 نوجا یخ راب هب روت ۳ هدصرصع طقف .یدآ صحنم

 مدق ًایخا هقیقلایف . یدئاوم تامولعم منم رب یکی

 تافاتکتسا نلیدا ارحا هدن رزوا یسضارا هر 1

 : كن رلخروم نانو «هتایاورنالوا

gp: PIT TT RPO, 
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 کس یک

 رب ررح هلبا یخیم طخو تادبآ قوچ رب هلبا هیملع
 كنهدوک ذم تکلع رلنوم هکیدنلو تاکوکح قوج
 را۲) یدهلا لیکشت دیدج عبنم رب  قیئو هتخشرات
 . ( تعحاص هنسهدام ه رول هقتع

 ۱۸۱ تافاشکتسا كلبا هدنغار وط هب راو
 رف لصوم هناهاشکتسا و و« یدالشا هدنخ راب

Pezر“ كلصومو ؛ یدالشاب ايو  

 .یدنلوا ارحا هدیرزوا قشر كس هع دق هدل هوني

 دباس رخ هدنفررط یراقوب هرتمولیک یم رکی كلصوم هدمب
 و . یدلدا ءدب هنافاشکتسا و .تادرققت هدنسه رق

 . یدللا لاک ۱ سالاب یدالشاب او ینافاشکتسا

 یمنص یتعی كو وا یغیدلوا بم كنسهب رق دااسرخ ۱

 (تعحاص هب هدامو ) نوغراس یر ك هراس هدنتا هس

 زار . یدنلو هعدق لب رب شفلوا ان ندیفوط
 « هدنرلهنس (۱۸۳ -۱۸:۰) راي زلکنا ارکوص

 تاقرشا هعلق ناک هدنن ونح هرتم ولک ٩ هصوم

 راسا یاب تالغوت هکیددیم تک راک هدنسهب رق

 RIE كنبرادمكح هب روث آرب هدنمان لوا

 كنکولم لئارساو ادومو نالوا یمانم رادنکحو

 ۳۸۹ سرقت ندو . ردلکد PEL نانلو یمشد

 . یدیا شمەلىا تباوکخ ا مدقم هنس

 هدهب روث ۲ « هدنسهارخ یسهعدق ةدلب لاک ارخوم

 ندا تموکح یارجا هدیدع ن ی ربرب

 . یدلو یتسایاقو ضاقنا كنم رلوتاش كن هلاسرب
 ةقوم كرهدنک داباسرخ كناتو «درایل هني لصاماو

 هد رکو واو كردیا ماود هن هن رفح تایلمع کی دلیا لیطمت ۱

 كن هب روت ةرخا كولم نالوا ندنسهژالس نوغراس

 ..یدتا فشک یرلهارخ كن رلوت اش

 درابا

 تایقوم و
 هدنف رط یه كن بضا را هرو مدق هتب زوا همهم

 ؛مابسار . ع . یدناوا ماود افااا تبا اوت

 تاثیه اقمآ و نالآ هللا رلتاذ مان تیما .

 لیخ راد ههرو ۲ عدق م را ندنفرط یراهیملع
 . یدنلاو هنادبم هللا هعقاو تاعتو تاقا کیا

 الوا : شوک فلت یعاوا كنادنآ نالب راقح

 هدنرزوا یسهلغوط سه دارلنو هکیرلوناش رادمکح

 ردر رع یا ونغو با ۳ « یاب  رادمکخ نالوا یسباب

 س سم هلا شىم طخ و تاب وحنم یراراوت د دا راوت اشو و

 (316106) رلشاط لکید اسان . ردییاق لبا تاکوکحم
 رلشاط دا وکحم « تالح < رللاثع تعوک 1 رللاتع

 كنیلپ مدق رلنو هک یرلکدموچ قاریوط قوچ رو
 .یدا ندننایوتحم دكربک ةناختکرب نالوا قتشاد دای
 یر ندهدناب راصعا ەدە اسو و یدلس هن وقوا قثابوو

 نق نخ رات كن هعیسو تموکحرب شمتیک بولوا وح
 لصاح تقف وم ه ادحاو لکشت ۳ قرهلوا هدنمظعا

 . یدلوا

 ریلس هلت دنا راتعا قاز رود وا هدنخ راب هب روت 1

 واو « هللا قموکح زکر كنهروئآ رود واو
 هاتم وکح راودا ندا ماود بقاعتم یر رب هد کم

 او رو ۲ یر نیا موکت af چواوب 1 ردا زىم

 . رده و یسحنج وا ۰ لاک یبیجنکیا ۰ راس الا

 چواو هدنرب یه ندنسهلث راودا كتیروثآ خرا
 كنود ::یدیا شفلوا ذاحتا.تموکعت رقم یر هارهش
 -رهش نالو! تموکح رقم هرات راوداو هکردنوجما
 . ریلیدیا فضول هل رامسا كرل

 دالبلا لق یرود راس الا ایو .روث

 , ردلوا هنس ۸۸ ۰

 سم © ۱

RBهجو رب و هاش الا یاد كرودو  

 راتفوا :مدرظرام حیف هما . ریدقتو ناک
 ناس یشرب قرهلوا یفاضاو یسن یجا لکد یرغوط

 ا رادمکح یر هدرود و . راردا

 هاغوط كدبعمر نلیدبا فش :۳ نره ارخ تافل ای

 ۱ ۳ ) ناغاد یمسا نالوا لیزاب هد رزوا یرل

 زادمکح و . رس هللوا ناو رک یاب ( صز

 .تموکخ یارجا. هنیرزوا هرول مه رو و مه
 ۱۸۰-۱۷۹۰ ۰ دالبلالق یموکح تدم .یدیا رویا

 .هخ رات تامولعم سلاو «ناغاد یمشا 1 ردهدن رلهرزآ

 ۱ ردتراع ندو ناه

NA 

 نوک ایم وخ یان: یدکی, هنر نیا اتو
 *هلسل سرب 3 £ , ۷1

 تاقرعلاةعلق كلاذک یرلمسا كرلنو هكر اک نارا دمکح

 رات طقف ؛ردر رحم هدنرزوا یرلهلغوط ( روث )

 ندرلن ون .ردقو تامولعم چیم راد هران ون هدن رلب اتک

 لصاو هزب هلن یرامسا , هکزدراو هدرلرادمکح

8 ۷ Dair: ل 

 م

 دابا يما | .E ندناغاد یمسا

 ندداا

 دل
 نصب



 "هل صافرب ردق رصع ا ترو سرقت هدارو . یدالوات

 . ردراو هبخم راه.

 یرغوط هنیرلظرات ۱۰۰ داللالق . ٤
 هد( Chroniqne Babytonien?e ( لباب همانعیاقو

 هکرلیدب | ناس عیاقو ضوب قرهلوا نده راب تافداصت

 : و ویلیدیا رک د هد یاټ كن ر ادمکح روت 1 رب هدهلجوت

 یرادمکح هنادلکر هدنمای ا ه زا هک ی زمن لب رولا

 . ردشلا هدهاعم دقع هلا

 هن رلخم راب ۱۳۹۰ Kê ندو _ ۰

 لب رو هدو هکرلک رولآ روزو یلخ یرغوط
 كنون یبهدهاعم ییدهلا دقع هلا سادنا هراق كيىز

 . ردشمهلأ دیدج هلا سایروایرو یلخ
 هدنمای تالاب وا ز وصتا ٤ هدرلخم رابوت "۳ 2

 هنتم وکح ۶ لا دنص همنادلکه دننامزكنب رادمکح هب روا رب

 . یدلک ر ادمکح رب هدنمان ورلاغیروک
 )هلغوط نانلوت هدنرلهارخ تاقرعلاةعلق . ۰

 هدرلخم رایو ًارظن هنارادنکح *یاسا نلیروک هدنرزوا

 ضب یک لیدو یلغوا كنوو ۰ رازن لیروآ
 : ردشمهلا تموکح یارجا رارادمکح

 یغوا كل لیدو هدهب روت ۲ هد راب و و

 کهدنقح تی ون .رد شملنا یوکس یا رحا راربن دا دآ

 تعحاص هنلاح هجر .ردهدایز اهد ههم را تامولعم

 . ردراو یسهکوکحم هدر كرار دا دآ

 ایرمک | هکراب نالاس یودخم كلو . ٠۰

 ناناس ارز ) ریلیدیا رک ذ هد لوا راسا نالاس
 رادمکح ینعی راسا هراسنر نوت ندا هد هلا
 .یدبا تداع هدنناف رشت هرو ۲ كمهلا هفاضا ینقل
 « رلیدد راسا نالاس اکو نوجما قیرف هلع ءان
 راكع و ( رک وا . ردكعد رادنکح راس

 درك ییدلنا تماقا كن سهدلب روت | ايدام

 كنسهدلب لاک نالوا تموکح زکر یجنکیآ هکنوچ
 .ردیوص یغیدنل وا شوش ندنف رط زا نالاس

 تالغن يلغوا ەدەنروئ اک ندو . ۰

 نامز كنو . ردشمهلا تموکح یارجا نادماس

 ردیا تاصا ( داللآلق ) هنسهس ۰ یموکح

 . ردتثمو ققحم 2 راو
 نانو یرادمکح هب رو ۲ هدخ راو ۰

 شما تبشت هبرحرب هدنلع هبادلک رو ۲ روزوب
 × ردشلوا ناشیرو مزم هدهسیا

 هنسهب راح ها دیک یناخ كرو 1 روزو ۰

 رو 1و «شىمالشاب هضرعت هنسود را یناددک هلا ماود

 یرلمادنک نالوا شم ربا ردق هنهاکشی یسهدلب

 ۹ رد شع رو کسو ۰ شعا ند هب یریک

 لادا یرادمکع ه روت ۲ هد الو ۱۱۷۰

 دوم دراسا لاب تالنت یجترب هکیدیا راسآ لاپ
 كساساودەرق یرادمکح هسادلک دو . ردیسهدد

 هکع زو کسو هک عفد یس ودرا ناللو هد رلحم | ه روت ۲

 د ردشمەلنا ماود

 وان لک اتوم قلخ كراسا لاب لادا . ۰
 كنو طقف . ردیهدد رانا لاب تالف یجمر
 زکلاب < ردقو هب راب تامولعم ولرد هقشاب هدنقح

 قلوا یسهدد ۰ یسن داران لای تالفت جی رمکیدی د

 كث دادحا لول راسا لای تالغت هکردمولعم هلى رابتعا

 ینیداوا نارادمکح یک وات یوت « راسآ لا لا دا

 < راسآ لاب لادا هتشيا .ردنا نا هدترخفم ماقم

 هزب قزلوا هدهقووم ترونص یرلمات ونان لکایوم
 . ردمولعم هلاهجو وا

 لنک ناوم : هک سیر سید رو "۷ ۰

 كراسآ لاپ تالنت هدو « ردقلخو لغوا كنوا
 . ردمولعم هللا لوصا ییدلبا نیت هنبسن یدنک

 ندیا تموکح هدهب روت هد راو ۵ ۱ _ 

 ۲ یر روب دا ءدب قو خراب هلا زا لا تالغت

 هدناک وک زاد هنتموکح عیاقوو نامز زادك

 : ( تعجارص هنلاح 4 3 ) « ردراو تامولعم
 الاقلب رو ۲ یلخ كراسآ لاپ تالف. ۰

 تالغت هک( تعجارس ه هدامو ) ردرادمکحرب هدنمان
 یاقر كن رازا دمکح هسادلک . ردلغوا كراس لاب

 . یدتبا بولذم یتسهلجو یدهللا برح هللا
 هک نب یساس دوخابو دابا یماس ۰

 یموکح نامز كنو .ردندنسا رقا ك راسا لا تالغت

 "هاسفس زکلای .ردصقان كب هبخمرات تامولعم هدنقح
 هلکن و و + ê ةدنسهج راپ كوكح نجر یسن

 - ردشلوا مولعم

 و چیه « ارکوص ندداآ یماس ۰ ۳ ۰ ۱ ۰

۲ 
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 دمار ةف باررو ۲ ¢ قزرهسوا تارق تهح

 یاب تو تورو رفعا قل زا دمکح هده رو 1 یرب

 هتنامز كراسا نالات جنکیا ندنفالخا یفلرادمکحو
 اس نالاش-یجنکرا نر ومر رک هدهکوکحم )را داف

 انکوم ۰ رامآ بارروثآ هکروری دلی هدکوکمو
 .شلوا روى Sal دارت هنيرادمكح ما زآ ییسه دلی

 الا هنکلم ه روت هل ادا درتسا کر ینیدنکو

 . .شمهلا

 یارخا دنا« ۱۰۲۰ =, یرود E , جز

 كزفالخا كل رلز و هرو ۲ كولم كلبا "ندا کش وکځ

 هدرا هکو کحم ود .ردمولعم ندناکوکح نالواداع هنامز

 . رویلیدبا نایب يسن لسلس تنهروک ذم كولم
 *لالس هکر درادمکح "رب هدنمانوئاربا تاقلب ینیکلوا

 . رولدا نظ یسّوم كنهدیدج
 راس نالاس یجنکیا ارکوص ندنل ۳

 : ردیسهداز دیفح كنسیاب یسهدلن اص هکر باک

 راذمکح ر هدتمام دابا “ےب را ا وی ۰
 ینلس كن ندیاروثآ هکردشءهلا تموکح یا رجا
 "۷ ریلپ دی نظ قلوا

 یارجاكرا دمکحر هدنمان هخآ ندیارو ۲ ۰

 .(تعجاهنلاحهجرت )ردهدخش راتو ییدهللا تموکح
 لسادرو ۲ یر هدب رو ۲ هدنش راب و . ۰

 تا ي ردشمهلم | تم هک یارحا زان ما

 . زدیسهدد كو و ك لاا وفات رولا

 تانهلح د هک رادمکح مای یراربن دادا ۹

 ئا, اتشنا رادس هرزوا شام هل | ظن ی رلن اضیف

 ۰ ردفو رعم

AAAرادکح مات دا دا تالفت | کوش ندیو .  

 هدننامز كنوب . ردیرد كلاباح ریذات روت ا هکریلک
 نانبل ندنیو هلجد هدنفرطبرغ یدودح كنه روث 1
 ردق هدیفس جم نمی هن نک د قرشم,«:رالق .هنننکیا

 كنب رل رېن تارفو هلجد هدنفرط لاش . یدلا مسوت

 .یدلاالیتسا یتایالو یکلم یر نانلو هدر لعبنم
 ساو د هراق هدالقس هسناددک « ندنسارح باز ایونح

 هنلاح هجرت ) . یدنیا دود میسوت ردق هنتکلع

 رذاف رو ۲ هک كلا راس نالاس ۷
 هدن سە زاد رو ۱ -الوا- 6 ردینلخ و لغوا دل اباح

 حیجر ی رهش لاک ارخوم . یدا رو دنا تماقا

 میاقو « ییموکح نامز کم ك راک و ۰ یدتا

 كنشوتاش نانلو هدنرلهارخ خاک به یسهخمرا

 نالو دارو هن . ردلیزاب هدنرزوا یرلزاود

 كلا راسانالاس هدنرزوا ( 0۵6119006 ) هلسم ر

 هدتاروت مای و . زدشعلوا لاجا یرفس رب زوتوا

 هاتاخآ یا راتنانالاس هدناکوکحم هد زوک ذم
 : ردلیزاب ییدتا هلغ

 ر هجەروئآ ۰ نادرو 1 یجنکیآ ر ۲۹

 كتلات راس انام لاس : زدشعاط هرزوا قلوا رادمکح
 ضعب هدنتم وکح رخاوا « هدننابح كس ردب «ردلغوا

 الا و «شمتا دوما ةرادا هلیتفص رادمکح هدنابالو

 . ردشلوا واک ه هب روت ۲ نونو هدننافو راسا

 هر ۳ دن ناار یاش یکی ۷
 نایالشاب هدننامز یرد ۰ ردشمهلا تموکح یارجا

 هدلامش رار هللا هیلخاد لئاوغ ضعب ۰ یاحوتف

 لاصیاو میسوت ردق هننرلعبنم كتنرارزهن تارفو هاجد

 هان یدنک * هشا انواع یا ردشمهلنا

 هاروت لئابق نالوا شمالوا مار هب هب روت ] ردق

 ؛ اتو تر رذشل۲ هتعاطا تح یه زآو

 . ردلکد نونظم کیدا قسض یتتموکح ه دوم

 قکلع وب .!رهدیابراح یلتدش هلبا ها دلک ًابونج طقف
 . یدهلا روبحم هدادمتسا یادم وکعن سوس هدنآ را

AEAهدنسه دل ملاک هکراربن دا دآ یلخو لغوا  

 ‹ یاحوتف كنفالسا . ردیساب كولاش ر كوس

 هدنمانتاما روماس .یدهلبا دنأتو عیسوت یارخسد

 خرات .یتو رلخروم ضعب هکیدیا راو یمهجوز رب
 قلت هدزوا قلوا _سمارمبس نالوا روپشم هد دق

 تایاور نانو «هلا یسهجوز كراریندادآ طقف رلردا

 .ردقو تبسانم ر چیه هدننب ساریمس یهلننساد

 راسا نالاس رادمکح یک اک وم ندیوو ۰
 ۰ رد عبار

 زکس نوا یج۲ . لمادرو ۲ یجنکیا . ۰

 . ردشملم هد | وک یارحا هنس

 هدننامز كرادبکح و . یرارن روا ۲

 مفاو برح هعفد ییا هدنهلع یکلع یرا زکلا
 ۲ ردشلوا



 تن

 یرودراسا لاپ تالغت یجنکیاهدخ را و . ٥

 هدتارو ۰ ( تعجاص ههدامو ) . ردا كاردا

 رلخ رات قترا . ردو راسالاف تالفت نالوا روک ذم

 « روب دیا تاستک | قواو تص رر راب ه ةانم

 داليملالبق راسآ لای  تالفت . رویلبا نیعت هلبقال

 ك ا ا ۵۰

 . ردشمهل اد وعق هنتموکح "یلادنصهب رو 1 ین وکیجنجوا

 . یدا زادمکح رب روا برحو ردم تیاغ و

 یاشاشتغا ندا روهظ هدنرلهطقن قوج رب كنتكلم

 تا وتف كنفالسا هقشاب ندقدرب دصاب هللا تعرس لاک

 هنتکلعساس ود راق .یدهلب | هماداو ظفح یتارخس و

 ۰ یایسرو « یلباب < یدهل ربا هدهنادلک ردق

 هنتیمبات تحت ییالفس کر رج نوتبو یقیزق آیات وک
 هوالع هدیفصو یرادمکح لسولباب هنناونع . ید)ل ۲

 تافو هد ( یا نوناک _ نولاک ) ته . یدشتا

 کیا . ردشمهلا ماود هنس ۸ قم وکح تدم

 . یداشلوا یلارق لباب هدیر ندهتس

 یرادمکحهب روث ۲ سماخداسآ نالاس هدعع . ۰

 .ردو راس ایالاس نالوا رروک ا هدتارو .یدل وا

 . ردشم هلنا تموکح یا رحاهنسشب هداداک او هرو ۲

 یجنکیانوا كتنآ ( یا نوناک  لوا نواک ) تب

 رلب رو 1 هدنتموکح نام ردشمهل | تاف و کک

 راشآ نالاس طق» « یدتبا هرصاحم یتسهداب ةن اس

 ۰ یدتا تافو ندهمروک ننسهحش

 (نکراس)نوغراس ۲۱۰ یروخدوس

 .یدلوا دعا هم وک IEE هب روت 1 ٤ هد راب ون

 بونم 4 هفلاتب *هلالس هلتمح ییدالو نوغراس

 كح هد ناسو نبع یقبسن « لسن طة .. ردلکد

 نوغراس .یدامهنلوا :سرتسد ه هخ رات هقنورب جبه

 ندنو یرهش هوني .یديا روديا تماقا هد لاک الوا

 نامز ۽ یبس هکیدنا.شلدا برج. هک رب لوا

 دی دم هوني نوفراس . ردلکد مولعم یعوقو

 | كتا لر یتسهدلب اک وک یمهلبا راععاو

 | ەدنسەووا ( (ganubba 8٥ او اغامتقو ییدهتسیا

 ریش ب ےک

 ردرا و یه رق داناسرخ 5۳ ۳ کم دشت

 رود هلتسن هنمای هک یدهلب | ا

 هدنرب كم دق رهش 2 ۰ یدلبا هجيس ]

 كنوغراس <

9 
۱ 
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 .ردشع و هداروب به هخیمتاکوکحم ندبآ له نخ راب

 هنسهقبتل و كلام ریخسو حتف كنفالسا نوغراس

 دالبلالبق) هدنسهتس لب - راقاب «یدهل | ماودهاتقف وم

 كب ۲ ( یا نوا  لوا نوفاك ) بی ۷۰ ۶

 . یدوللبا تاّفو هدنسکبآ نوا

 هنوغراس ب راخنس یغوا هدنش راي و .

 كنوغراس یردبهدوب یدلوا رادمکح هب هب رو ۱ و فلخ

۷۰ 

 ۰ یدالرا ندنتسابس رخ و حتف ٤ ندنسهقشل و

 < یدل ۱ هنتعاطا ت هدهعطق تروص یە ادل

 یی تاموکع الر یوم مدنلجااس دیفض سم

 ضرا « یدتبا هظفام < یدنوط هدنسیا درک رب ز

 هدسدق یتعع هدمالس روک: بولک هلا یدعت هنطسلف

 تردقرق ه هدنتکلم اد وپ ۲ یدولب | هرصاحم یامقرخ

 سدق نکیا هلو .. یدیا شا
 تاروته سس كتعجر و و .یدلنا

 . رو رپ لس تاکوکح هن « رو دا ناب تودوه هن

 هنس واب یرکی بیراحنس
N ۰ای اب  

 لغوا

 رخسل و تف هالن
 تب

 نه قسهرصاحم

 ۰ ردشم هلب | تم ول

 ی درد هندزوا ینافو
 هيرو ) نیداهخآ رو ۲

 اهد ب راحتس . یلغوا لوس . یداوا یرادمکح

 2© بلصف:لارق , ةشولاب :یکیآ هداج

 تح یرلخشرات نانوو ۰ تاروت ندنودح راس

 ) نوداه راسآ

 الصفم هدنناکوکح یخ راب كانتموکح نامز . رلزدبا
 لاک یتارخس كب ردي ندیاهخآ روا . ردجردنم

 نیدیا هخآ رولا . یدلا هظفاحم هلا تنانتم
 كنيرادمكح هنروت ۲ نالوا و الاغ هرصف ضرا
 ۇس ا یک ارو ۲۲ ۳۳ ۳

 هدینفصو < یرادمکح شحو طبق هنناونع لید

naêیدولبا  . 

 نابرو ۲ یلغوا یتتموکح هن روث ۲ قرهلوا ر

 هظفاحم یفللارق لباب نکلاب یسیدنک كر هديا كرت ج
  یدتباتموکح یارجا هدارو ردق هننافو «یددلبا

raراستخا هد ون لاناح نارو 1 ییغوا  

 كوب تی راعتس یردب امدقم هدارو . یدول | تماقا

 هغل هتسخ ر هحرغآ ندا ها رو ۲

 شم همه رعتد هکیدیا شم هلا تبشت

 كرەدىا لاک | یواش و لاباح ناروا .

 نیز كيان وو

 دد هتساس واش رر مثدخ و

 ىدا
 . یدتا و٣ هاکتماقا هسدنک |



۳۳ ۱۳۹۲ 

 ( هرو ءال ) | تك وئاش وا يعش هردو ۲ 1 یدتا اعا هنقع و

 Ror دالملا لتق ناغادوانو ار راب رو ۴ ی ۰ ردشنمرتسوک ینلاک هدننبزو قب * هدنسناب

 و و ک REA مک یاب اشنانل و هدنسهناخبتک رب عسا و تباغ كنوئاش و

 تیز ور J AY | نو (EE لومأم چیه « هکردهدنسههایس را

 ۱۳۹۰. » رو | دا رونسو س ۴ قلا و تك هدی | رب وش اب یادو رو 1 نکیل

 NEV » تالاب رو ] یه نابرّو ۲ قانو و ران 1 اوت به یدنل وا فشک

 ۱۷۵۰ ۷۰ یدارین - لب یخ .* | شفلوا یت ندم راغ تیراتساک هن.یارصا الا

 ۱ لیدو س ۰٩ | نانو یلاباح نابروئ۲ نیدقنم یااملع ضمب . یا

 ۱۳۱ ۰ » وإ بان فا هل 1 اه و دو صخش هللا یاب انادراس ثنرلخروم

 ۱5۹7 ےک لړ: راس ل سره | یی یک جامد نو وه لر
 ۱۳۷۰ » له راد تا ۹ . ردقون هم ر ا ةقن و ا ا زونم كجم

E e 8 
eرادمکح چاقرب اهد هرو 3“ ندنو  EKE NE۱۳۹  

 ۱۱ ۵ ۰ » وات 2 لک اوم س ۴ رنو طقف ۰ ردشمهلنا تموکح یا رونا شک
 ما لو الو تاپ ر ری | وای دزیلفداب كايا روکا کیو له روا ۱9:37 و :E aU اول :. ردا وتا وپ زا ی اد هنتموکح ما

 RE 6 نو لورو طب تم | اا «یلیدیا نامر زو ا قدا ى
 ۱۰۷۰ » نب مابقی ا مپ | یرادمکع هروئآ ردقه نه «هک نوکسا, رکسذ لب

 O ۰ طامآ . اے ابو 27 یر ÊK E E ردلکد م ولعم ىن 2دى هدهسر وند

 ( ینلروطاربعا هب روت 0 نیکی ) قلع هنماتح تاتتم هکح هرو < كي. رود هوني

 دال البق .ردلکد ققح و مولعم هارق ال زيتا وا منه ندا

 E E N ارل تاق او چرچ ١ هدالقش نق آ ا Sh یایسآ

 ATCC ۸ قم A eh ندارو isk E روان یا ا 92

 ۳۳ AI ل. - بیززا اد + ۳ قراعقح یغوط هب ی راقو ین رلا رحم تا رفو هلحد

 ۳۰ ص9 هخآ نورا رو 1. 4 . ردشمهلبا راشتنا هنبرلفرط لاش هل روصوا
 هند لوا لماد 0 رول ۲ ا هرو 1 نیک نیچا هد راقو نوجا هرات تالبصف

 e PPT (۲ ) ییا فسا فن بو یب هرص هک زولنو فوج آجال | وحی مارت كننا رادمکح

 ۸۸۲ 2 ۹ YY la) یکتا . ردشل زاب هدنرلمسا هلا
 REN KEV لااح 5 , ذا £ رو | E a ان هب هماع هرخا تاعالطتساو هب هدب دح تاق

 ۸۲۹ - ۷ كلا راسایالاس . ٩ | هدرود قلروطارعا یجنکیاو یر كيهروت ۲

 ۸۲۹ ۷ لاباح نتاد رو ( یلودح كنهرو ۲ "هلالس نبا تمّوکح یایجا
 .RA ER mh ثلا يسا ۳۰ و و . رل هل دیا تیر رز هحورت

 ۷۸۰ °N قلاب راز - دادآ N (.یرل وا هروث )

 و ۸ ۰ عیار راساناااس (IIT NAA تا اف ناغاد:یمسا 7. 0

 VS VN EROS ۱۲۷۹۰ « س ساس 4

 ۷ ۵2 ۵ ۲ جا رک و مآ ها ما کاپ ا 4 #4

r۷۷۳۰۹۵۷۰6 )راد تلقی 2 ۵ بو  

 ۷۲۱ - ۷۷۲۹ مار انا الباب هم در ۵ « ق یر



 ت عا

 ( یسهلالس یلوغراس )
 ۷۲۱-۷۰ داللالق نکو نراس --. ۸
 ۸ » ټر ۷

LE] ER11 1۸ «(۲) ندیا- V 

EYNEنت ۷ » ا ےن ویا  * 

 ۲ ۵.۰ » یالبغ - لیدهه رو آ تلف 7 ۵

 تاعوضومكرلیروث ۲ . بهذمونید س هبروت ۱
 ریطاسا لع . ریلک هدهبنم یر ند هدنناتسّومو

 یفل روطارع | ه رو ۲ دوس هلص وصخ < هرو 1

 مدقمندرلیماس هدهب روت ۲ یک ییدنوروک هدنناکوکح

 مارجا«هب هنعیط یاوف یراهنید دیاقعو « ندا ےک
 دا رب ر هم وسص وصخایو تر ابعندکم هل | تدابعه هب واس

 كبمش .ردشملوا هصالخو سابتقا ندنراهش دلطابآ

 هز « ( 8اد - نیس ) هرم نلیدا دع یرد
 ءردشلکن دهبنا دک, هک هذم كم هل | تذاع هنس هراس

 یو لیدی 4 هرزوا قلوا سدر مدق كا هدهب رو ]

 یخد هدهب روت ۲ یدن اقع رانا دیک هدنقح , ا نبوکت

 ارظن ههنوکت دن اقع ی رک مزال قعلوا لو

 قفاوم هنالوقنم ینیدقارب هز د)سونکساماد فوسلش

 < ) Néant ( مدع « ( Abyme ) هواه قرهل وا

 سوسیا ندنو بولوا هیلصا هلک هک ) زنا هجمرو ۲
( yssuseطA ) ۱ دل شونکساماد < ردقتشم یظفل 

 [ ردکع دبایا رعق < زسید .ی(۵200)۸) نوزاپآ
 .یدیا یلوا تا كئبش مه هد روت 1 و هنادلک ذب اقع

 (La mer) ما (Chaos) ءاوخنالوا

 هکیدىآ هدنمان ( 1100846 صان ) موت وم تام ایو

 ( Tava ) تاواف یو سونکساماذ فول

 هداتو هجرت هللا یرلظفل ( ۷۲۵5 ) سیمومو
 وماحال ندرلنو شل وا قلخ رله اهدم . ردا

 یلءهلا . یدیا ثابا ادم والو < ا ادم

 ( Kissar (_راıı یسهحوزو ( Sar ورراس )
 راصعا لامعا هرخالاب هنادنا راکفا و طقف .یدا

 یخد هدهروث۲ هللا هجوو « یدلوا لوح راحود
 د . یدهلا لکش نشد ر هیاشم هند اقع نایټ

 6 هدرلسادلک « قرف ندریادلک سد كن یرو ا

 یرتو | کلات « هدلاح یرلقدلوا كرشم هدرلب رو ۲

 یسهحوز كيوب

 ( تعجارص هەدام و ) یدنمان رو | هدنداقتعا

 ءردیسئردرلن او هدنقوفامك راها هاب رکیدمظعا هلا
 درو | . ردقو یهلا روث دژ هسا هدننهذم ینادلک

 نه ء یدیا راو یرلهلا ددعتم كرار وث ا

 زات زتب هکیدیا زاو یلکیه «یحمذم «یدبعم كنبرب
 اساسا ید a یدیا ریلیدبا تدابعو تمرح

 .ولعا 15کر تیک ۵ نکیآ ترابع ندكلتسرب ما رجا

 فقه دل رلت یرللکسه ۰ یرالاثع كمارجا نلیدنا

 رصخشم ۱ یدنالشا هکلدیا تدابع هرلن و « یدلوا

 كرللاثعوب هللا نامز روسو . یدنلوا ذاخا رثهلا

 دونعم تااذلاب رلنو قرهللدونوا یرالولدم « یرالصا
 مارحا دق هدهروث | هل روصو ينینا ه یدلوا

 تالغت . یدلوا اف تاتسرپ تب « هنر كالتسرپ

 یدب زکلاب هدننهازادمکح نوتم كلوا راسالاف

 نس Bel) ( لعب ۳ 2 ردروک ذم یمنسا كيلا

 تائداح عی ( 8 ) نا ( شنوک) انناس ( رق )
 ور تدالوهکر اتسا <یملا برحهک بینی «یملا هوج

 هتحشرات ۸۳۰ دالبلا لبق ) كلا راسایالاس اوف

 :ردروک دمرلهلا قەد | قسیماننا هدنسهلکسم (یرغوط

 . ید ل وهج هح رلىللباب ردم ا . رو

 یدبا رل رب د هدیح هلا اکو

 یارغوا هدیا فاهلاو نوشروق .ردیهلا ام رو"
 یسانعم شق یعی ( 1060عتهصصحع )
 . یدیا ریلیدنا هدافاو

 یشضاق كضرا + ام . زدیهلا سمش ۰ سوماس

 ۰ یدیا رونل وا دو

 هه ..ماع قلاخ ۰ لوا رابعم «ناهاابا . لم
 . طح رج و
 , یدا رايد

 . ی دوخاب نیب

 . ردلکوم هب هل وج را ۰ رارر و هدقمای اداد

 نشر ۰ یدیا د وعم هد لباب هصاخا . شاد و

 نامالاسو لاغر «یمان زکااب كلون .
 . ردمولعم هدتارو نوتم یک یرلمسا

 زونه یاب كيوب ۰ لوک نه داراب روت ۲ ۲ بوت

 هديا . ردشمامهوقوا هدنروص كج هلي دنا تدنما

 هردراو ییا ردق فرق دو رب زا هری« د یا رعوا

 ` یدیا رل رم د و-ربح نین هیلاو هدهللت "الثم

 » نيک ۲ هه » هج هب روا اکو

 داذآ «نامار اکو نیخروم ضوب

 یدیا ناغاه

 .تزاشا هل ۱



— VE — 

 .یدلدیآ سیل هلب | یسهر ابس خص 1 غلام هک .لاغرت

 .یدا ترخهلا . رعلب رب دشب راق هلا بتنی هد اضعب

 ك رلهلا ؛ینهرایس دراطع ی رله رک. وص اهد . و هل

 . یدبا لک وم هتناکرح كنه وان كالفا .یربماس

 < یسهعوز دلع . تله .دوخاب . سس لعب

 . یتاب ا كراهلا
 : یتکلم را - داثسا
 هد هرات نوتم زکلای یرلمان كن ههلا ییاو لوص

 نالوا ددج اهدو هدهبلبأب نوتم اکو لاح .زدروک ذم

 هکرلیروک ین كراهها قوچرب رکید هده روث قانو
 3 زرو دبا داراو نام هدا

 ۰ یدا یسهحوز نیک ۲ هه . اتکب ما

 دیس هج وز هشاماش تو

 . :یدنا یسهجوز دضادورم تیابراز

 . ىدا ىساجۈز تار
 برح بولوا یا ك ویر اتسا لب زآ راتسا

 . ید یسههلا

 . یسهس رد گرلهلاق « یسههلا تدالو . اتتلیم

 نالوا د وعم هدارو و ص وصح هلباب زکلاب اتاي

 . ردەهلا ر

 . یدیا یسەملا منج . تاللآ

 . یدبا یسهجوز تملا مان غ ل

 ولت یرک.ذ انو هدننتم نوغراس . ناغاد

 : .ودیمان كق ۳ ندا

 یدوعم هصاخ اب ها لابامادراس ندرله رو : ف

 ردهیاا رب نالوا

 هنلع نه ۰ هتسهدلبیه داراب رولا هقشاب ندرلنوب

 راو هکیدا راو هدرلبرب رلهل | ماطر ص وصخ

 هداهو ضرا « یدا راذمردلوط قتکلم رولا
 یسهلج كرلهلا .فنص یر / یدا رلش# ا ناکضا

 رلیدنا .لماح قفص" ( :ودهنسا.ءم: کاح :هک ) "لمب
 رلیدا هیمس (1508780) تاراتسا یعومع هدر ههلا

 نیط-افو نلیدیا ثحم هدتاضق رفس هدتاروت .یدنا

 یک راٹوراتسعرل لعب نالوا ی راد وبعمل راتسرب تب

 رد ناظم زونه یسیماتسا كاس راد وبعم ه رو ۲

 هلیقاال هدیارم كرلزوب یک یفیدامهلیشالک ۲ هل ال

 یهدنقح یرلهش د دن اقع كم وقو طقف . ردلکد نیعم

 ناسو کر ةا وش o رد صقاف اهد تامواعم

 ادم رب مدقم ندرلن و ‹ هدنق وف كرلها | زمکید هلبا

 .ترخا «اند « تیدیا طقف . ىدا رار ودیا لوبق

 یی دلوا هد زکه یرلداقتعا هدنقح همهم لئاسم ا

 . ردلکد مولعم هلقح

 هوادار ید كرلب روت | هکر رای رک تکا

 زس ەراح هک ردق وش .رددنتسم هنلطاب رکف .هلا ددمت

 ر مدقم ندرلنوو هدنقوف كيلا ردقوا هدرایرو

 اهد ندتبادحو هکر دقوش رلرو دیا لوق لار ًادیم

 تروص كنبرلیهذم « كانبرلنبد . رلیدبا ديعب قوج
 ندکمهلبا اعد یرلرهذم نییآ ییعی هحالک هرجا

 ندقموقوا تام وظنم راد هنشادم و فاصوا كرلهلأ

 كنسهناحبتک هونی) .یدا ترابع ندنسهمسار ناب رق
 ندنراتا یایاق نالوا لصاو هزمدو. نالاق قاب

 یسهمسار نابرق هدرلب رو | هللا هج و ینیدنا وا لالدتسا

 ارجا هلرلتروص كمهلبا خذ یک «نوب وق ۰ زوکوا
 اقر دا رلب رو | هدراب 1 یایاق وا هنب .یدیا ریلی |

 1 . ردشادا هدلا هدیرلهحراب اعد

 ىلصا كنتعنص هرو هعيد نونف س هرونآ

 تعنص رار هلکنو . ردندهنادلک هک قو هبش

 فاشکنا راودا ماطر وداع ید هبق ته هب روث ۲

 هدنفرظ هنس ذوب نکس ًابرقت هکر دشمرک قرتو
 ۔اشاو نیبعت یلماکت تاحفص ییدهلا زارا كتعنصو
 هناکما راد هدنرضاح لاح كملع كملس هدا تر

 هكعيانصو نونف هرو هکروبلوا كعد . ردشمرک

 هدا رو کا ج ردوا و یسهبخ راب راودا < یخ را

 یزابتماو قرف یهدیرهداو ۰ هصالخ یر وردوا

 1 زکچهدا حاضیا

 -رامعم را ا كرایروث ۲ .. هرامعم تعنص ۱
 ردقوا هر ا رظن هن رل هبج راخ رظانم كن نام ىسەب

 كن رپ چیه نده رو 1 *ینابم هکن وح ردلکد م و ولعم

 لکش كناش رب « ردشمالاق یقرلوا مات یسهبج
 ندا تلالد هداز كا هنسهبعل دب ه رظنم « هنس رامعم

 رد ی ق كوا < ردیسههح هک رد یعیبط هسا یعسق

 هجراخ#رظنم كنیلابم ندهبرو ۲ تایرامعم هیلع ءان

 هدوا « نکلاب .قو یشر لصا كحهدا قیقدت یرل



 ی

 راکر رد یی یهلخاد هب واز یجراخ تن وتاش نیوز زوک " هدراهع رازقرح «هدناب وحنم ضعب نالوا لیلقكی یددع

 ردق ههحرد رب هللا یس 4ءل اطم تل یی ابم نالوا ر وصم

 هدنقح یرله رامعم ٌةيجراخ لاکشا كنهرو ۲ ةا

 یابم نالوا صوضخم هرازادنکح . ریل هلا رکف
 هلتقاذح و تراهم رب لوس تياغو ردفلکم و مشتح

 یرهب رابعم تفص لصا لب اقم اکو طقف : ردشل اب

 ۳ رلواش + هنارادمکح ءینام . ردهدلاح ر طنسب

 یهدداباسرخ .یدا ریلی دیا انب هس رزوا هجارتایو ساسا

 بولوا هدنعافترا هرتم ۱۳ یسارتایو یساسا دلرلوت اش

 راراوید . یدیا رويدا لیکشتلبج رب یمنصو یقیقح
 ؛ ریلیدا اشنا ندرلهلغوط قارب وط هدتماسح كوس

 جا ا 4ے ود ید ریلد رب و نخ هرتم یی ا

 ی ندرلهغوط قارب وط ایو ريلیپاب ندرلشیرک
 اعد یداعبا كرلتولاس .یدا ریلیدا لیکشت قرهلوا
 ضرع ۱١ و لوط ۰۲-۸

 1 ندنغیدامایجآ هر هراراو د : یدا رونلوا تیر

 یو تاعت و تان رفح نانلق ارجا ردق هیدمش

 هک یدیا ریلیقارب هجابرب هد ناوط - رودیا تابثا
 هدنتلا ناه كفقس دوخابو < یدرا راک اض ندارو

 . یدیا رنک و آ ند ( رلیرلاغ ) نلیدا داحما

 فک هدنرلهارخ

 هش رزوا هرم ۲ ۰

 روش وا قحن و وق هناضتساو
 یر ونت كابم ۰ ردشلوروک هدتاب وحنم نلیدا

 هنن رزوا تاقر انس هک رد یعیط هحینا وا هل ا ی یک ع

 اهد هدننایرامعم هرولا رار هلکتو . ریلس هاس ام

 جک و راد هنغیدنلوب رات مفر اهد كاسكو

 یوتن ترا ر زہ یک راتو راو ہک
 یی آ رظن هنعیدنل وا نظ ابوق طقف .یدیالکد قو

 هللدما حاضیا هلتروص و هدیس ءو نوتس هدرهارخ
 < شم هم هن ایا ددرعب لوط نوجا ینیدلوا تاشخا .یلس

 ندب رب رب رل هعاق « رلنولاس . رلرد یلوا شموروح

 «هتساشنا كرلوق .یدیآ ریلی دنا یی ره و لصف هلا رل وبق

 یدا ریلی دیا 5 ندجاف ۲

 فرص تراهم ریلی دی | انتعا قوح ك هنن زر و قت

 هدالل اتا ا ۳ رل وتقود ایرثک | د یدا رول وا

 هلا راس رابق مت ¿ رله وحنم خوک: ۰ یک یفیدلپاب

 نادالا ايو دو ۲ لب ر ومشد هک ىدا ر ولق نیز

 یرلهوع لمکم كلك كنانیزت و هدنرلوبق كنسوتاتش

 ق زرطو .یدا ریلیدا قیغو نییزت هلا یسهلج
 ۲ ا مس وا هل ندلباب

 فلکم ردقوا هدنناذدح یسهرامعم تعنص هبروث ۲
 سه | نیم یلاع عاطنار هاشاع راظنا ۰ ردلکد

 را | تاب وحنم ندا نیبزت ام هک ردق وش

 ردیا نما لج قوذ ر هب هب روت ۲ هبرامعم

 لیگ و فلکت ردقوا هده رامعم تعنص رلب روت )1

 طقف , ایما زارا تبصخش « رلیدم مر درک

 ۱-۲۲ ردرلشمهلا قرت رقم موز تک فک

 لحورو هدنز تاغ تم هدیرآ هن وحنم

 واش شللاب ابقو هداسوا تانوحنم و تیروک
 تایوحنم .یدیا ردا طشن «رردیالناح یرلنولاس

 رصحنم هرل ( 8ھ-6ازهfs ) هع رابق مننام هروت ۲

 « لکد هدنرزوا رلراو د نعي هاقتسم لا . دیک

 هدنرزوا راودو  هب وحنم روص نالساب هنشاب یلشاب

 .ردرداب رل ( Ronde bosses ) هع رابق رودم مای

 تایوحنم نالساب قرهلوا لقتسم « هنشاب یلشاب هلو

 :دیرللاثع دسا لدانقو اغوا < لح ود اشک |

 هماقا و ارم« واش

 رونلوا ذاا هدنماقم هبرامعم تانی زت ریلی دی |

 عونوو كرصم ۰ هسیا هدتان وحنم هع رابق م یدا

 هدرلکش لصا « قرهلوا فلتخ هنسه وجنم را

 ۴ ریلی دیا انتعا ردق هن هج رد كوص هنأاع رفت و تالصفت

 هدنرلرانک لیل ۰ هردو ۀتوجنم را ۱ هعرایق مت

 ینراهروچ كلاکشا زکلاب یک ینیداوا هدطبق ضرا

 مو هننف رط كنراوبق هیلاع ءى

 « ىدا زالق ترابع ندکمهلا تراشاو دیدح |

 A «رلمدا نليدما لنشم هدرلهت وحنم و سکعلا

 رب انتعم تیاغ یرلهلضع هاج كناناویح ۰ راسو
 لسکت كرللکش .یدا رونلوا هناراو زار اهدنووص
 « رلیرتسوک هجراو هنرلهطقن كوچ وک كا یتالصفت

 هلا هام و هداعل|ق وف تقد ر هسالا ص وصخلا لعو

 هب روت ۲ هتوحتم را ۲ هکهدب ز وصوا . یدبآ ربنهلشیا

 ا « ندتاوزوا لاکسا ون كرل دما هملاطمو هناعم
 «كابجریمد «یلیجموبق « لامعا هحلسا ۰: یبسن هسیف

 كعيانص یک. لامها یرتقاط ناویح
 .٠ ردنكع تكمهلا ایصاح عالطا هتنزاهبقیقح لدوحا
 < تي ثایا



 تس ۷۰:۵ ع

 حسی و مات كعيانص وب < ر کف تاو هکنوج

 کهدرلهنوحنم كلدنک . .ردیرلتر وص « یراا ابخ ررب

 قبقح ردقوا یرل مس كنب رلت روص مدا ۰ كراکش

 كالم هدتعنص هک رد شعلوا زارا قره وا و

 هرو ۲ هروک هنش رض یانعم نوینبع ابو نویقبقخ

 كب هطمق تعنص هک ی ونعم ماشتحا . رلسهنلو هدنتعنص

 هو زد . تفص و "۰ ردیسهزعو هقراف تفص رب

 را ۵ یقعسط سکا ر هبلک اب هدنتعنح

 مد لب کما جزو ی ی یا
 :ردشم را و NEE اان هرو ۲ تعنص هدص وصخ

 ندا روضت صخش قرهلوا نده روث"۲ تان وخنم

 رظنت ردق ه یدمش هکردراو تعنص رثا هحراپ چاق رب

 عي نوجا كنوب هتشيا . لس هلند _ ردشءهمهلب یا
 یرلقدلوا ىح اص الوط دن ہد تغ: ر

 ینرلهیعانص و هيد تلباق هدایز كا هکردنوجا
 هکرد نوجا كيو هن . ردرلشلا فرص هته و

 «یرل هکر عم یراراو د یرلهعاق «كرلن ولاس یهدرلوت اش

 ی رللاع دیس هلیص وصخ و « یدالب راصح «ئول هم

 قبغ ونمزت هلا را هع ر راق ح .تالاوحنم ندا رب وصت

 ( زدو و سر .) خاک تا ولرد و . را

 دالىملا لىق #1 ول ادق هدز رط ر هداس هدنسابم

 نوغراس . ردندنرا 1 دلرلرصع غز وقوف ى وا
 هکردهع | تباغ رود تاآوحنم هسا هدنرود

 شلوا لصاو هنلاک جوا هرو" تعنص هدنامزوب
 4 رللکش « هدننامز لابابادراس هکوب لاح . ,یدنا

 هدلاح ییدلدا انتعا قوح ك هزار تالصم

EEهنب طقف نه طاطحا لئام  E 

 « هدنرر وصت و قى كنابشا نالوا حوریل < اخ

 ك رللکش « هدزلشب یک زا ۰ ها زای تایلح

 7 رين دیا هدهاشم تو و تت هدایز ك هدي دیلقت

 یخ د تاکوکح قرولوا هنسهم دی" را | هرو ا

 هدیانیز كنراراود وتاش . ریلس هل دیا ناو ۸3

 هکیدبا ریلیدما . لامعتسسا ..تاکوکحم ییا ا شیرزف

 كنامز ١ یاوحا جارت كراك ا ضمب هد را هکو کج و

 ءرونلوا هاکع یلاریخس و تاحوتف یرلرفس « یمیاقو

 اک « قاب اپ سرخ ها اکو ۔هتشیا . یذیا ریلپ زاب

 ررب لمکم هدنوجا هب روت 5 را < لک

Eتالل وصح طخ هدر سه مده رو | زا 1  

 نسح « هیعانص را 1 «یدیا رویلوا تنز هبهیعیدب
 تات وحنمهع راق مت .یدا رولیدا نیسح هد هلن | لم

 .یدماریلسای ندرهلغوط .یلانیم ًاضعبو ءیلایو ایرثک" ۱
 فثک هدسوسو لباب هکیدلو هوم اقرب ندرلنو
 نر یراصو یوام . ردهاشم هراهح زاب نلیدیا

 قرهلوا هرامعم تانیب زت كل ذک رل هلغ وط نالوای انىم

 ۳ لمکم تیاغ هدكو . یا ریلیدا کس

 شاط . یدنلو هدنسهنکب كنس وبق دایاس رخ یسهنوع

E. 

 رتعمو لوبقم هصاخاب هده رو ۲ یعنص كح هن رزوا

 هرلرب دنلیسنادا و ن ددن راب ۲ كتعنص و .یدیآا تعنصرت

 . رد دهاش اکو ( تعجاص ههدام و ) راههاوتسا

 ۰ دایاسرخ « لبا : هوني « هرو [ هقشع راب ۲ (

 . ( تعحاسم هنن رلهدام راسالا ء . نا ۰ دورع

 ةە هام ها دک ۰ تاسدا نا تح هرو 1

 هرو ۲ هدفراعو موا نو و

 . تعحاص هنسهدام هبنآ دلک . زد ی دعل كنها دک

 یخسم طخ ¢ ها دلک . تاک و هرس هب روت 1

 . تعجا هی راهدام

 . تمجارم هنسهدام موقت س هیروت |

 ا ىلصا 4 رب رو

 رلق : وکو هد اما واسم لوا ندرلن و . ردیما زا و

 چ هرلنوت « رایدلک راما ارکوص . یدا نکاس

 «نادشرطثرغ كالم ذرات هربا و زاید
 كنايمانو اسم الوا كرهلک ندی زک س و ییرغ یابسآ

 یرغوط هلام: !رکو ص ندقدلوا
 یزفروک هرصب «رلبدشارب هدهروت | 4 رهدیا 4

 ۳ و یر
 هدنرزوا هرو لسامو تات وحنم لئاشو لاکشا

 . فارغ زنا « اپ ناتو وتو

 نک .E هد ونح

 هدهع دق هنم زا هکر د راسم ا ریل هلب دیا هعلاطم | ه هع اتص تالوصحم « هيه دب اهن کلا یرلن ولاس



 بس ۷ 6 —

 وسوم: ..لکد ندنراتاتکو طخ :ردكجهلبدیا»:تحم | .هدایز 1 كنماوقاو ما.ابلع یایس « رلیروث

 هدتفرعمو تبیدُم , اعقاو ۾ ردند رلن الوا ر وطفم

 قہ صا هدنسهحرد رلس اد اک نالوا یرلملعمو داسا

 ._ رلیدنا کد هدایز اهد لدب کو رثب دب | لک رد راح

 . .یدیا هدهحردر الا كب یرله رکسع صلاصخ

 یرلت راهم ۰ بلاغ یرلتلاعفف « قاف یرلهند ٌةوق

 هدنراتکلع . ید هدایز قوچ یرلعاحش « لاب

 یهسرتفم تایاوبح راسو « اغو یثحو نالوا قوح
 موه هن رلرزوا كرەلك یثراق یشراق هرلن و ِ رلرا را

 قوچ رب ههیقخ لئاضف و طقف . ىدا راردپا
 هدهع دقنورق . ی:ا شعا مامشنا هدهبقالخا لئاذر

 .ردرلب رو ناقل او هب هدافتسا هداز كا ندلاغ قح

 شمرتسوک كامہاو تدش هدن-هجرد رلن ۱ هدیابو
 یرلخروم یدوہو تاروت . ردقو تما رب هقشاب

 رابطا « رلریدهرو ندماس ن روث۲ ینموق روث"۲

 ندرلیرو ۲ امدق نیفلّوم ضعب ۰ یرلینایربس هلا
 لوق و طقف . رلردبا سابقو دع هرزوا قتلوا

 ندرلبروت ۲ رلنایرس « لطب . ردلکد یرغوط
 «نوطن اعقاو .ردلقرف هده اسل یکی غیدلوا یربآ

 یایرسو طس ) . ددندهبماس ما هدنونسایرس

 یک رلیطبق ۲ رای روم ۲ لصا ۹۹1 تعحا سم هن رلهدام

 ۰ شلوا وح بک دم ندنماتخ كنه روت ۲ ر

 هک ان ردشلاق نوفدم هدنیمر ریز هدیرلخمرات

Eقلرصع زوتوا «ینشراب كن هب روث 1 ما هو  

 ثاعباو جارخا ندرلرارم < ندننل ۲ رب « یمیاقو
 « یتما 7 نتلوا باغ

 احا یرلهحرات تابح « قاتلا رب شلودووا
 < كيهقتع را ۲ رع هدو . یدلوا قفوم ه هداعاو

 را ۱ ) .یدلوا لصاح هلبا قو تنواعم دقت لع

 ِ ) تعحا ص هنسهدام هرو ا هقصع

 هدهاسو هتشيآا . یدلدیا

 نلیریو ین یتیم طخ . ناسل -- هو |
 هللا ( تعحارص هنسهدام یتیم طخ ) تیک

 :ردر رم هترزوا ناسل چوا تاکو کح نالوا لیزاب

 هدنسهدام ىم طخ یرو 1و یدم <« یلاربا

 هرخالاب « یسیجهت قیرط « یلیکشت تروص كلخو
 همزال تامولعم هدنقح ینیدنوقرا بوللو لصا

 ندنراناسل كرلبروث ۲ زکلاب هدارو . ردكحمل ریو

 ماس یخبم طخ مسر یتعب  هبخیم تباتک هکرود ره وا

 یدک ندریناروت "هرلیروث,  نالوا ندنقرع
 یعاکحو . ناکس . لوا ندرلیروث ۲. كنهرون 1 اذ
 ( تعجارمه هداموم ) هدیاروت طخ . یدبا رلبناروت

 شقت مه, هنساسا ناعم شقن ای و ییاعم میسر مه
 ییعی «یدبآ دنتسم هنساسا یا قیرط عی تاوصا

 روبلیدا لامعتسا هدقیرط 4 و هدهناروت تاتک

 هیرلابفلا < یراهمان ایه دارلیروثآ هتشيا . ىدا

 . ردیس اه یی رط دارلساروت نالوا ساسا هلنکشت

 3۳2 اان ورن کود رای
 كنب رلهلک «تانبرلناسل یدنک هنبرلهیاوص تمیق كلام
 مض هیوص رصانع ضعب قرهلوا یاضتقم ىظفلت
 فلت فورح ینبع هلروص و و رلیدتنا هوالع و
 هکردنوجما كنو . یدلوا فرظ ههنایه تاظفلت
 :یفاط فورح شلدا عج هری ةا ه روت ۲

 یربا .كرفرح < یظفلت تروص امج كرلن و هکردراو

 فرح انداع ولو . ردیربا ندنرلتوصت هجو یریآ
 یک ینیدلوا هدیعق ناسل . ردتراسع نددحاو

 او هرات هس وص تاراشا ماط ر ەدەدىرو 1 ناسل

 شق و ندا تلالد هب هلک ای و هانعهرر یمدخ كرلتو

 میعقت هدهزن كلىلد ؛كتمالع نالوا هدنش رط ییاعم

 هدفا نکحهللبا لنکشت مطقم توص ۰ ینکحهلدیا
 نامز قوح هنتنارق هوا هخىم نوتم . ردیا

 كتهروک ذم نوتمو یدا شلوا لصاخ تقف وم لوا

 ضارتعا الب هدتفرعم م یحاضیا و سفت هلئر وصوا

 دلو هدنقح یروثا نان طة .یدا شعلوا لوق

 لاصحتسا ندناعش نلیدا ارجا هکنوج . یدالوا
 هفام عم .یدا فلت ندنر رب 2 .اتن نانلوا لاصنتساو

 نلیدما فرص نوجا اعم طابنتسا نده رو ۲ را ۲

 ندناضقانت « هکمریو هجیتن قیقح هدبک تیک رلکما و
 هفلوا لصاح تیقفوم هنفشک هلاس "یدابم قرهلتروق
 تاعش كرەلىدى| ذاخما ساشا یدابم وو یدالشاب

 . یدنلو تا یرللو هقبقح تافاشکتسا و هجر

 .یدنلوا ارحا یمامقناحتمارب هدنح را ۱۸۰۸ یلصاح

 ییلکد فها هبملع تاثه هردن ول هک هل وش

 ره وا «سکشه«توبلات « سقوف «نوسنلوار هن رززوا



 حس رب و

 هللا روت 1 راث ۲ لع ینعب هنوینارو 1 یک هرتاسو

 ر نوزواو یدلدا تعجام ه املع نالوا لغوتم

 و یر سه ندرللاع و كرەلىدىا باعا هکوکحم

 جا ختسا كر هدیا ت تنارقو یه قریلوا یربخندن

 کمهلبا .خیلب بها آر هل تان لاو کا

 یرا یربآ ê هنیرزوا كنو . یدلریو ږازق
 رک لیفان یدزاب یسانغم « ,یدوقوا یهکوکحم

 جاپا كس هلچ هلب | قرفر یز جك دب اع هب الصف

 قرا . یدنلو نبه ركن رپ هما لام کیدا

 صاخشا :ردكعد شا ساق قولو حبات قرط

 هجمات < هسرلروقوا هلا هجو بع یش رپ هرب

 ره والوژ | رک وص زار . ردكع د ریل هل دیا تیا

Eهسیاق۰ هللا نتم رب چیه « هنو اعم  

 هدنسهب ا رخابیش رود «قرهلوا تحاح کما لورتن وقو

 رکید « هفموقوا هدهلمکم تروص یهکوکحرب نانلو

 قفوم هکمهلا حاضیاو ربسفن « هکعآ هجرت هدیر

 تادهاشم «مبنن وح نلیدا لامعتسا هدیاو «یدلوا

 ترابع نددیقت قیرط نالوا دنتسم هنرزوا هرثک
 هدتابعبط « یتمدخ كنیجدلولنف هدتانئاسل . یدنا

 هک )هنتمدخ کناب احتسم ماع نعي كن ىج ول وتن والاب
 عاونا شمالاق ۰ شت یاسنا تای احتسم رع تقبقح

 ظوفح "هتشزا بب . « :یناهبضیط نان 9
 ینرلهوع شمەلىا رجحت « ینرلرئاو مسد نالوا
 یایاوبح السلس تكضرا هعدق راودا هللا هعلاطم

 ییدتبا لنککغت ین رلیعیبط خراب هل | احا و هداعا

 كورتم یر ندرارصع قوح یخد یجولولیف « یک
 را | ۰ یهبناسل تادرفم یرلناسل « شلوا یسنمو

 ین هنسلا تاسنا كار ەديأ قىقد هدنرزوا:رش تعانص

 .رلیاطابنتسا هنخرات*یتاعم ندرلناسل وتو زنا نسیس ات
 هنشبتفت و نازم « هنتناررقو یچپ كنه رو ۲ نوتم

 :یداوا کو کع ) یطخ چوا ( ط وطخ هلال وذ ساسا

 یرکید «یسرف یر, ندرلطخ یهدرلهکوکح عون وب
 هرک رب / ردیرو یسحنح وا ۰ یاو او یدم

 كنو هدهکوکح ارکوص ندقدنوقوا یاس سرف
 هناکما تح قموقوا هد نس هج رت یهدنناسل یروث

 را آو نالوا طوطخ ةلثوذ هکنوچ .یدا شمریک
 هک یدا را و ملعو صاخ ےسا هدایز ندزو هدهکو کم

 دوحوم یرلتروص « یرلهک كرلنو هدهدناسا چوا
 هدیرو ۲ ناسا یظافلا كنهصاخ ءاسا هو . یدا

 یرلهیوص تمیق كرلفرح ندیا لیکشت یرامسا و
 ندهصاخ ءاساو هد رو نوتم .یدن وا بعت هل |

 کیا هسیا یرارکید ۰ یدا ظوفحم یناستط زکلاب
 ی دلوا ضورعم كرا لسق و یر ندهتس كس

 ۰ شلبس هلا یجاق رب ابو یر ند رخ بابسا
 هدیرو ناھ صاح مسا ناسقطو .یدیاشاوزو

 ساسا هنییعت یرلهبنروص ةيقيقح تمیق كفرحناسقط
 ندهطقن و قتزآ هک یدئلوا نییعت هجا واو یدلوا
 یهءدو ۲ نوتم هلاب هچرک . لکذ لباق قلرآ
 . ردلکد یناک فرح ناشط و نوجا كملس ه وقوا

 نیما هاکز رک ۰ ندقدلو ساسا هرک رب طقف
 ی.هحش هح تاعشو تادهاشم | و ندکدلدا

 كم هلن | نیمعت ه روت ۲ فورح یی ردق یوزل قردلوا

 تمق كن هنفرح تمالع ره . یدناو هدیرلق رط

 ذاا هدیابون ا هتس اسم ترمه نعت سە وص

 كورتم شلودون وا یر ندقوح یخد قیرط نلیدا

 قفوم هاحاو هداعا دی دح نکیآ شلاق ینمو

 ۰ ك رلیرمتیلک < كرلبل هیکنتف « كرابطبق كن هنسلا یتدلوا

 یغرلهبلوصت تمیقلرلفرحهدن كليد كرابج رف «كرایکیل
 . ردییع كعب وح نایدیا تمجارم نوجا قلوب
 ىس ابا هدناکوکحم نالوا طوطخ هثلثوذ هقیقلاق
 كنو هدا كنتم ر نالوا مولعم یہا تروص

 ید هدهجرت و هکردد وحوم ین هجرت هنن ال هب روت ۲

 كرلمسا و . روبنلو ړلع ايو صاخ مسا هناد چاق ر

 کهدنلصا هرلب روت او رد ىج اس هەروا لیلی شک |

 لاقتنا هلوا هسیا هل یسهعطقم تاونصا « یظفل

 < هللا قیرط رب ییعم ایداع هدلاح وب

 فورح نالوا لخاد هرلمتسا

 قهدباب وب . زریلس هلو ینرلهیلوص تمیق ك هرو
 جددنم هدنسهدام « نیم طخ » هدطیحم تالیصفت

 تامولعم نلیر و راد هروک دم طخ هدارو ندنفیدلوا

 قرهنلوا ذاخا همدقم تامولعم و كرەلىروك یفاک
 عورش هنلصح ثكتیرو ۲ ناسل ی هثشم لصا

 تك یرو ۲ ناسل هک هديا ه والع یاوشزب JL> مهدى

 وتسس هکرد نوسنلوار یر : ردراو یسانفلا کا

 ۰ ردشم هل ا

 ۳ ةدن اش ه رو ا
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 ن ایو یوعلب فرح م كلذک . ( ردكءد ودلك | یرکید « ردیواح یننتم . كطوطخ ةئالثوذ کوک

 مای ( یرفس ایما واسم ( هکردكرهبوا لوژ ويسوم
 ۰ SEE هدن را

 نالوا ںدنرلققدم كا كنساملع هبروت 1 اف ط

 Eléٍments de ) یروث ۲ بدا لع لوصا « رەوا

Assyrienneهکر ود هدنرتا مای ( 6۵ : 

 < دت «.یلاربع « برغ . ردیاس یرو ۱ ناسل

 تبارق هنبرلناسل یعالبع « یدیل « ینادلک « ینایرس
 كراهجهاو ۰ ندر ره طقف . ردطو ص هلبا هبرق
 ۱ E ردیربآ هدنسهحرد قرف یهدنرلهرا

 ناسل ایو یناربع ناسا هسیا هل قرف یهدننی یناربع
 .ردردقوا هدقرف کوک یدو ابی هلا ینرع

 ردق هرصع یجرب ندرصع یجت ۱۳ یرو ۲ ناسل

 ناف 'رابتعا ندرصع یجنشب . یدنلوا ملکت

 هربصع یجنرب تیاهن + یدشپراچ هلنبقرت كایارآ
 نیرو ۱ ناسل كرهدبا بغت یارا ناسل یرغوط
 ماود هاتف انا E یدتیا طبص « یدل ۲

 كن ۲ ۰ یدتبا علب برع ناسا هدیو یدمهدیا
 ۰ یدلوا معاف هر

 نالوا روک ذم اوا رک, هدتاروت ییرو ناسل

 رلبيع هناسا و . ردیمامر دشپ راق هلا یادلک ناسل

 یلصا كنیرو ۲ ناسل . یدیا راررو , یتما یطن
 هلت وس اهد یاسلو رهوا « ندنفیدلوا یوصت

 كللاع اجراو سابق هرلهنوع نالوا مولعمو ككملس ه زاب
 الغا كب و .رازای هللا یرلفرح یناربع یداع نوجا
 هدنسهاس دیاوف کیدا ۹1 هکر دلیلح قیرط رب

 لح هلتل ومسكب هل تاعطق نالوا طلتخدا

 فاصوا شعب < یظفان تك یرو ۲ ناسا .ریلس هل دیا

 هنسلا هللا رلزوت هک زد كلام هب هبص وصخ

 و . ریلیدبا قرف هدولب | قمح فلت نددیمینس

 . ردا هظفام یتیصخش یدنک هدنجا هنس | ات

 ةريفص فورح ا ندهصوصخ فاصوا و هتشپ ثریا

 . رادشفلوا هظف ا فی رخ الب هرز وا تىم وم هرن اربع

 لدا هلا وا یمهعطقم فورح ز ه ص « ت

 هدنکوا

 سکعلابو . رلیدا لیدب هلاس فرح هسرونل و

 < هکرولوا ٥1211 ۰ یظفل (۵5/1 یدزاش الثم ر

 نس فرحر هریغص فرح لم زلردا

 . هکیروئ ۲ ناسل . رولوا ن هدنکوآ فرح رب نالوا
 هحل شاب یغیدلوا یواح كنس هع دقو هلصا هنسلا ماس

 هب ع ناسل هدلاح یقیدلوا یواح ییهعطقم فورح

 ایک | هک یی هط وقنم هطقم فورح نالوا ص وصخ

 قرهوق هطقر هنرزوا كل یصا تماص فرح
 ناسل كلذک هدوووص ت ردلکد راع ریلی دیا تراشا

 تایضتقم قرح م . .ردیک لکد لمعتسم ناه هدیرو ۲

 هش ۰ ریلیدا طاقسا ایرٹک ۱ قرەلوا ندهمالما

 هدهل وط زاوا نالا ملکت كتب روت ناسل کردقو

 هجووب یتحو شمل ریفت هرک اقرب یظنلت كناسلوب
 شمقیچ هل هجهل اقرب قیقح نذروک ذم ناسل هلا

 نیهارو هنش لئالد یل ییدید كرهوا طقف .

 ناسل رار هللا یریغتو لد كاظفلت کرد تا ۳

 ناسل لاحو ۰ ردشم م همشنکد الا تو ت اتک توتیکم

 یت دلار اتاد ییاتک ناسا .ردیراج هدهدنقح برع
 ردشمآیغوا هناریغت نمور زا یملکت نال هدلاح

 ۰ ردمقأ و لاعوا هن هدنسه رضاح هنسلا كن ایوروا

 ناسل . هک هیروئ بدا مع #0 ندانفلا

 دا رلمسا .ردلکد مولعم يلج فرح هدیرو آ

 فورح ضمب هنرلرخآ شید د 1 رظن هبا عا یوا

 » (nm) موا هدد رخ لاح : رول وا قالا تاوداو

 1 ريتك zl < (am) ( im) نا ربا اک

 رلهقحال وو . رار د ( MimmatOu ( می اوو

(Désioonces)ی ونت هدبیع ناسل  (Nunnaion) 

eS 
 عفد لفظ عل هددرح لاح (هتسادعم رونو ) نرق

 تلاح نع هدهراس لاوحا ( مییع 1 مو ) مون رق هد

 . رون وقوا )۶ م رقو ) ماع ) مات رق هدرحو بصن

 . یک ینیدلوا نرق ان رق «نارق هلا سونن هده رع

 ۱ :هدیروآ عن ات التم

 كراتسا هرلن و . .عوع هدن رکید نه نوت هدر قرف

 هدیرول آ ناسل . ریلیدنا ریبعت ینهساعا لاوحا

 (تآ) هنرخآ كنهتنوم ءایسا .ردراو تی او درک دن

 ییدلرتک تبات ءاب هدەج رع FREED دوخابو

 راتفص . مج « هش « درفم 3

 (ةتساتعم رصای) ریصاع الثم لب هلوا تو او کا دل
 .هرضات « . رصاب هج ر ) رولوا هریصات یوم اكاسمص

 ۱ رد وا ددع .



 -- ۷ عه تب

 بلقت"یلیات دیو فوم وج اھا اتن اک
 هدیرون آ :ناسلل قوجا كاما :ملفا,لضفو ةت
 رکبد یرلتبسن كلمو تفاضا . ردقو هصوصخ لاکشا

 قحاول تم وا كرل هلک یک ینیدلوا هد هما س هتسلا

 ردا قاصتلا هب هلک كرل هقحالو و . رولوا هلکش فک

 هد یناربع < هده رع هصخش و ال 6 ریلب ر دشش

 ایرثکا هلتفصو و ردزتاح یتوق لعف تاذلاب یک ینیدلوا
 .ریلیدیا لاهعتسا هدنماقم (هلعبار لعف) یرهوح لعف

 اعاد كمسا یرلقدلوا قلعتمو داع هب را شا رابط

 هلا هببرق تراشا هدیروث۲ ناسا « ریلک هنبرخنآ
 هب رق "هدناتسل و , . ردپا قیر ید

 ( ١ ) نا هلک نالوا صوصخم هکمهلا تراشا
 .رد(60]) لآ هلک نالوا لمعتسم کا تراشا هد

 ۰ رد رح س ا هعول وا ۰ رل ین رم ص

 قسع هک ردلداع« هننادا ( 0 ۱ 5 هدیارآ قاسیل

 هدماقمو ید هدیناربع ناسا

 راض لصاحملاو . ملسال وق ىظفل ( هش)

 . ردراو هص وصخ لقا هدن وجما ) همه 3

 ناتبل,« هده ع: 7د هدیزولآ 0 ى

 هد سهل كن هماس ا ۵ یک یغیدلوا هد وا ربع

 لصا تكناسل لعف یخد هدب روت ۲ نامل یک ینیدلوا

 زد مدق لا هدنلاح طیسب كا لعف .ردیساساو

 ىس هلص اوة دام فالعف . ردیلصا ۰ یسهل وثما کان هلکر ه

 6 یقیرصه نا ردرزح رب لفرح < وا ايرث

 E یغیدلوا هد یلاربعو برع ناسل ی

 هنسهیلعف تافرصت كرلنو ینعی (تعجام ةرلهدامون)
 یجنکیا و یجنرب كنامزره ۰ ردهاشم ك هرکس ۱
 هدنسهلج یفرف كّومو رک ذغ هدنرلهفص صختش

 رو وق 0 كن هرابع لعف اشک |

 لعاف مسا ۰ ریلیریتک ارکوص ندلعف هدلاوحا ضعبو
 کوب )رب رذک هنهاب نا تو 7
 هتفص ايو هسا رب لعقلاعم . رلرولوا لعاف ایژثک |
 جمالا امس و ولدا ر كرەلىديا قالا ش
 (اماع نشا ابط ) «اعیا زیرا
 تاودا . یک هو اسو ( قرەلوا قالراپ ( شأن ِ

 هنر ۲ رسا یا ۲ یتیدلوا هد هجن رع ۱۴ ب را ف

 ا لامضتتسا. .هدجناقف تا ووا و هوم

 هزریرم رمغع

 دا دعا

 ۰ لا امار

 (لفتذط ) بیرک .رونلوا تحلصم ةرادا هللا هحوو
 هدنج راخهک ( هاا ) لوس ۰ ردهنسانعم هدنجما هک

 ,ربلک هنسانعم هدنرزوا هک ( 197 ) ريغ م « ردكعد
 هر اسو ردكعد هل ا < « aS ( Schabat ) تاباش

rص وصخلا ىلعو هدیر و 1 دی فو رح  

 . .ردلیلق كب یلامعتسا . قیمها هدهرو تاک کح
 زا کن زا شاط كتمایه .كم وقره اد
 یاس وج .ردمولعم ییدلدبا مازتلا راصتخاو راصتقا
 ه هلعف "هلوثما رب یسهلج كيالک هدرلناسلو هجنبج وم

 نازواو لاکشاو روص رلهلک روک ذم هکرولوا مجاز
 , ریلب دی ا تن ی واکس ندلصا و هم هات ر

 یسهلثمآ كلو رع . ردنیعم هلماع نازواو لاکشا وو

 ها دارهلک هنلوا كرل هلک انعم فرح م . یک
 لانب « ثدح كل رهلبا فالتا هدهسانم تروص هلا

 الثم . ردیا هدافا لامپ يک تل ۱ . نام

 كرهلب ربربتک م هنلوا كن رزج عل نالوا هتسانعم
 ؛ردكم دكمهتسبا هکندنرزج حص تر اذک «وفلام

 تكتسیاوكمهلا زرا هکریلبپای وخرام ك رول ریتک ۳ وا
 ندن نلک هنس انعم كمرو هن . ردا هدافا نس انعم

FIRE EEهنادنامهلى|  

 هب روث تالیکشت و رول وا لیکشت ىس هک ( هندنم )

 قامت مسا ء. ناکم مسآ ۰ میم ردصم كەچ رع

 هدیرو ۲ هایی ]1 رور دک ۲ یت اف رص تا مسآ

 یرلبص وصخو یوغل یانعم 1

 ۰ رذكم د تماقا ل هوني الغم 3 ردرا و

 ران رلع س ( راثآ رع) رولا

 < هنس هقسع را ۲ كيهب روت ۲ مے دق کوچ شیعه 3

 کی ردا تحمل ندلئاسم نديا قلعت هتناسل « هننایدا
 .(تعحاسم هنسهدام هب رو 1 هقتع راب ( ردلع رب

 ندا لغو هل | ه رو 1 لع بس یارو

 هب روت ۲ وب 1 :. رادربص 7 رولوا ف ضو ه املع

 ردكع د یلاع

 كب ه٤ .دق

 ر ا |

 ۰ مدا

 نوجا ثلرم هل | تاسا مالک عل سه رکف تا داقا

 ندالوا هنمزا رات هک رد شم هلا ۱۳ کیا



 بس ۷ 6 م حس

 قرهلوا هدکلرب .یسیکیا ایو یرتا یربا اب یرب
 ندقی رط کیا و : ردشاکهدبا  امعتساو تنقع

 یرطبد ؛رد قب رط اعم شقن دوخاب اعم ےس ر یرب

 نام . رد یج تا وصا شه دوخاب تا وصا مەر

 هئارا و زارا هللا هجو کیا « هللا تروص ییا

 تلالد تي یلاعم هب یرغ وط ندیغ وط و ریل هل دن

 دوخاب ۰ قرهلساب یرلتروصو لکش كنايشا ید
 1 نوجا كم هل | هدافاو زا را ید رح یانعم ر

 یدوهعم لکش رب ایو ینلکش كئبش رب ییایسج بسانم
 ؛یناعم هکنوچ . رونلوا زاربا هلیهجو كما خاسنتسا

 یروصت هدنتح ینایج لکش رب ینعی یخ كنهدرجم
 هللا لکش رب یی یی اعم فنص و ندنغیدالوا لاق

 هکر کم ؛ ردقو هراج هقشا نوجا كم | زارا

 لکن و .كرهدیا هراعتسأو هداعا یناکش كئرشر ٠ ینامسج

 كعد .هلرا هللا قیرط كمهلا دصق .ىدرجم یانعموآ

 هلا هجو ییا.اساشا قیرط ناعم سق ایونناعما مار
 كثيش ر نالوا ینامج ایو یدام : ریلسهلوا یراح

 عزننم ایو درج « كمهللا شقنو مسر یلایخو لک
 نهد یب هلق رط لمخم یتیش ر « ییانعم رز نالوا

 «كرهر و هبسانم تروصو لکشر اک ۲ هدر وصت و

 ذاا تروصو لکش ر قرهلوا یدهع دوخابو

 تاوصا ینیناعم .كمهلبا زاربا هلا هجوو كرەلىدىا

 تروص ییا هنب هدیقرط .تكملا شقنو مر هلبا
 او رب یی هلبا لوصا ءاه اب : زيلوا مقاول

 تثیه ر نالوا نک رش ندتئاص ر هلا تم اص چاقر ۱

 تماصایو « ترم هلب | هدافا هلا هدحاو تمالع ی هعومج

 یرا «یظفل تروص یه نوسلوا تئاص ۰ نوملوا

 نره ی دز رک جنوبی رگ
 یلاعم شقن ایو مند یرب نه كنناتک لج ۰ كما
 هل وصا تاوصا متر شاواب شاوایو ءا هدب هلبا
 تباتک طخ « ابفلا) « ردشنلا قرتو لاقتا
 . ( تعجاص هنرلهدام

 < رلسارو نالوا ضشلک «اتنلک

 مسرو . .رایدقارب ییسهنوع و. ل | ام تاب ین ایم طح طخ ےسر

 ایماتوناسم .یدهلبا لاقتنا هرایروآ ندرلینا روتطخ
 راشتنا هنقرش « هڼلاپش كلن هعطق نرپلانب یتعی

 یدک هنارا « هسوس دالب ۰ ههدم . یدتا

C2 <b eurو < 

 ةدنارأ ء هدکلاع و .ردق هن رلرصع كلیا كدالیم |

 نورق «یدنلوا كرت رلتقو وا جا كره دبا لامعتسا

 ندهتسژوب .٠ هلباآ یسنم الماک طخ مسر وب هدیطسو
 : دویب ققدو لسعح هده دح تروص هکردیرب

2 ۶ fi ی 

 3 ۶ جا ب ءو ب تو و هو ما
 = سکس بل

 » ع 2۳ -بع ۲ دا -۳۲ ی اه ی
 ۰ ۲. حل )24 و عج يا

 ظ + 22 =3 یاو
  1 a ۳دد < 4

  ( << (IHی ٩

 ذ ا ز عر ج را ورم 2 a حل دز دف
 37. EN هد وب ها 0

 ef ۱ 8 ع 1 ۲ ک بو ت ي ب4 ح هل
 عیب 2

 5 ط 127 و
 ۱ 5 IE E ها
 ۵ ۵ تص 9 بک دیس و ۵

 خر . ها !E :٩ :SM را و EF هک

 م ل 21 ال جاء زا - جا ول ىل دحل لو

 لا عا ول « >اد (>۲> ف

 مآ ات

IS ENEMA bh. 

 س ١ س هحول

 رتن وم « هد ۷۸ نشیب هدنځګ راب ۱۷۱۷ دو هم

 نورغ ) كرهدبا لافشا هلیلصحت كلطخو هد ۰۰
 « هدنخم رات ۱۸۰۲ تادو هکر لی دجا لو ه ( دیاف

 ححصمو کعا لح ییخبم طخ نارا

 نژوا ) هدهبنارف ًارخوم ابفلا و هک ی دلوا قفوم

 ك ( ناسال نایتسیرف ) هدانال۲ ك. ( فوور
 . یدنلوا لو ۱ هدنخ را ۱۸۳4 هللا یبیعاسم

 (نوسنل وار یرناه ) هرکص هنس چاقرب ندخراب و
 نایناک كءدق نارا قرعتسم زلکذا ر هدنمأب

 كاك وکم نالوا ررحم هلا یخیم طخو هلاق ندنرود

 هک ى دولا لاصیا هلک ةت صرب هلب وا ننه اصح

 هفع اب تس ابفل ا رب

 رووا ( ندنوینارو 1 ۱ یاملء ناک ا لک وص ندیو

1 

8 

۱ 
| 

۱ 



۳ 
1 
۳ 

۳ 
3 
 ا

x rEیی  

 دلنوتسنا ئار ناقه و یا ك( لیا و

 لباب یارقو یجپ كن یلا ربا ءدق طخ « یاس هد

 رحصت هدنرلهطقن تاعونتو تالیصفت زکلاپ یغرلهجرت
۰ a 

 نوجا ی ارداو لصح كنوتم هب دمو هرو او

 و د چاو و و اء
 ۳ سل چو هل بع زن حال حس یک

 ھا وپ ا واک ےل ےل و

 و ف س ۵ حح ےک دا ی اا دب جی]

 9 ی .1 اس حتی( ےت عاا یم ےس سا ولو
 اه رس ۱

IE 0 ۱۱ 3 دن حل ۶ دلتا  
 و تو سم

۳ 

 < = 1 ر I=) ا

21 EES 

 ۲ تن جا 0 نا ءا دن با( هما و کو

 و هحول

 لصوم كنەسنازف .یدیا ترابع ندئادسا تبشن رم
 كنهونی هد رات ۱۸ 45 ندنفرط ابو یمولسنوق

 قجو وق ددرال ندننبقرشتسم یاملع زیکنا لا

 (۱۸۹۱-۱۸ 4٩ ) یفایرفح یهدرلعقوم مان دورع و
 نیما هددح قثالو و نوتُم یلمتبق قوچ ر هملع

 ۰ سکیه ۰ نوسنلوار هدهرتلکنا یرلنو هکیدلا

 رلتاذ مان رهواو یبوس هدهسنارف < ین یر رم

 ندنو . رلیدلوا قفوم هنموقول  تح هجورو امام

 . یدهلا قرت ماودلا لع هیرون ۲ را لع ا رک وخ

 ندکدنلب یرللأم «یدنوقوا ینوتم ایدمو هونی لب
 . رلیدلراص هنسهعدق تایدا كتهنادلک رو:

 ردق هتقو و هدنف رض تدم ر ۳ لدهس زون وا

 ماط رب کی نالوا یسنم هلی یرلمان ۰ مولعم ریغ
 زوئوا : یدنلوا ضرع هعتو قبقد رظن « رلناسل

 هب ایحا راظنا .« یدلراقبح ندرل را زنم خراب یل رضع

 . یدنا وا عضو

 كتمالع ايو لیلدرب بع یسهلج كراهیطخ "چوب
 شلریویق یک یجوا هجاق ایو لعنج «یوقاش « قفا
 . ردترابع ندننیکرتو فیل ات كعاضوا و هل رعضو
 ۰ ی وقاش | ءقفأ سس ۶ راد وس و و تمالع

 یوج ر اےک | یطخ دجاوا رصنع و .مایشاب هجا
 هکر دنوجم|كنون .ریلیدبا سر هدنلکشیماث یجمرای ایو
 هطخ و هکردنوجما ییدهزکب هخیمو یوبچ یه
 یخسمطخ ) ردشاربو یا ینیمطخ ایو لکشلایخیم
 « رللکشو نالوا هدننسر یوج . ( تعحامهنسهدام

 «هدامو ) یناهک طخ ینمی فیلغورهیه رافرح وب
 رلتمالع و . ردشاک هدوجو ندننامالع ( تعجام
 ا رقت هدا هللدیا فی رحم یرللکش هلا راصعا ییاوت
 ندرافرح و . ردشلک هننروص هیخیم تامالع
 هق داب ندنلالد یناعم شقن ةقبقح هکردراو یرلیضمب
 .رد| تلالد هرلایم هسا یمظعا مسق ؛ردلکد یثرب

 رب هلا تماص رب ینمی طیسب هدیمسق رب رلامم وب
 ددعتم هل | تئاص ر کد 1 وک نداشامص

 لاا کرایه طب . زدشم هلا لکقت ندراتماص
 هدرل هح ول یجنکیاو یج ر هکردراو یس هص وصخ

eaبی  

 : ریلس هل زای هلا هجو ییا رلابه بک

 كجهدبا لیکشت ایه طیسب کیا یک یایه (۱)

 ایه یجنکیآ هکیمحو كمهلا لیلحو قیرفت هدنروص

 الثم . رالشاب هما یاص كنا یج رب اعاد هدظنلت

 ( ۷۵۴9۵۲ ) تاپا نالوا هنسانعم حور ۰ سفن

 ین دنل وا مقر هدنن رز وص تا اس با +ان ۳ رک

 هصوصخ تمالع رب ندیا تالد همه (۲) . یک

 ۰ ردلدب هنمقر تروص تا اس پا ساب هک

 (٩-۳هحول) : ردهدایزكی یددعكنهبکم فورح

 هکرولوا مهفنم ندنسهعلاطمو قیقدت كراهحول وب

 هددعتم ةفلتع تاوصا یبرثک | كرلللد . كرلتمالع
 تاوصا ترثک ههبناسل ةهثداحو . راریلسهدیا زارا
 ییرو ۲ طخ هکرلیدبا ریست ( ۲0۱۲۵0 )



 بس ٩6۲

 هتشيآ تبوعص كوب كا نوجا كنا لح « قموقوا

 یخیم طخ كنساملع ه روت زا ردهدنو

 دا ما نوجا قموقوا ینوتم نالوا شلزاب هرزوا

 هدنسهدام یتبم طخ هفلتخ یاحا یرلکللا ذاختاوو

 ۳ ردكح هل دن | دا ربا

 هرصع یجنتلا دالا لقا. ردشلرب و ییا هب زا رب

 كطخ وب و رلیدل ۲ یخیم طخ یخد رلینار یرغوط
 تاوصا كنبرلناسل یدنک هدنجما یلئالدو مالع
 لوقو باعا یرلتمالع كحهلر هدأ هدافا نسهعطقم

 . رث دل | یسهلج یرآ *یخیم طخ هلبا هلماعموب هتشیا

 ۳ بس هچول

 ہللا تالیدسو تالیدعت یئزح صعب یتیم طخ

 هدنصوصخ یقمزای ینراهحها یاس لکت كنه زو "۲
 .ردشعلوا انسا

 نایلوایرآ ۰ هقشاب ندنرلهجهل ماس كن هبروت ۲ هقشاب
 فلت هنادلک ,ردشلوا یطخ یخد لال ترد رکید

 كنقلخ یترازوا هللا یرلسا روت روت

 ندرلنو رددت طخ متر رب

 سوس < كنه دم

 نالوا یرا . ردشل الل وق هدهدقم زای ین ا

 e هب هبطخ < یفیدل زاب كاسل ترد $

 وا ) دلج

 قمزاب یتاکوکم یهدننامز ناماک

 سس و س هچ ول

 ندنس رج كن هخسم :r طخ و هکیدلک هناديم

 ا ا یارقو ىو طبس
 er 2 رللل دو تقالع ندا ۶ کت ییرآ
 نهی او نشملاق قرهلوا یئاه یرلضعب . رد اتفاا

 تیرا + یخیم طخ . ردشماوا هظفاح هدنتفص للثالد

 ۳ ۰ « كناربا زکلاب الما مت و نلیر و یاب

 ps نوجما ق
  یدریکهناربآ راز هلا سوری طخوت : ردشلیب ا

 . یدتیب یدتل وا كارت هدنزود رک ی اراد ا رک و صز صع ییا

 کا ل
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